
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) 
- Coronamaatregelen: www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen 
- 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 
- Quarantainecheck: www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 

https://melvin.ndw.nu/public
- 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

Afsluiting N201 door 
onderhoud Waterwolftunnel
De provincie Noord-Holland voert onderhoud uit de Waterwolftunnel 
(11 t/m 13 maart). Het verkeer op de N201 wordt met bebording omge-
leid tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fok-
kerweg in Haarlemmermeer via de N231 en de N232.

Afsluiting N201 ter hoogte van de Waterwolftunnel
• vrijdag 11 maart 2022 van 19.00 - 

zaterdag 12 maart 2022 tot 06.00 uur 
• zaterdag 12 maart 2022 van 19:00 - 

zondag 13 maart 2022 tot 06:00 uur

Meer informatie
Via het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) 
of per mail: servicepunt@noord-holland.nl of kijk op 
www.noord-holland.nl/Actueel/Nieuws

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 for-
mulier opvragen of afhalen bij de 
afdeling burgerzaken van het ge-
meentehuis. U vult hierop uw ge-
gevens in en de gegevens van de-
gene die voor u gaat stemmen, on-
dertekent beide het formulier en le-
vert het formulier uiterlijk 11 maart 
2022 weer in bij de afdeling bur-
gerzaken. U kunt ook een formu-
lier downloaden 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 le-
vert het formulier ook uiterlijk vrij-
dag 11 maart 2022 weer in bij de 

afdeling burgerzaken. U kunt ook 
de formulieren na ondertekenen 
scannen naar verkiezingen@uit-
hoorn.nl. Een eenmaal gegeven 
volmacht kan niet worden ingetrok-
ken en de volmachtgever 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. 

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. Vindt u het leuk om men-
sen te woord te staan, u nuttig 
te maken voor de gemeente Uit-
hoorn en te helpen tijdens de ver-
kiezingen? Dan is de gemeente 
op zoek naar u! Direct aanmel-
den? Via het www.uithoorn.nl/ver-
kiezingen kunt u het aanmeldfor-
mulier downloaden. Op de pagina 
‘Wat doet een stembureaulid’ vind 
je meer informatie over de werk-
zaamheden van een stembureau-
lid en de vergoedingen die er voor 
wordt gegeven.

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

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.

18 JAAR? DAN MAG UW KIND VOOR HET EERST 
NAAR DE STEMBUS 

TELLEN VAN DE STEMMEN

STEMLOCATIES 

Is uw kind 18 jaar? Dan mag uw 
kind voor het eerst naar de stem-
bus om mee te doen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen. Dat is 
best een mijlpaal te noemen! Dit 
is een goede kans voor uw zoon 
of dochter om mee te beslissen 
wie de nieuwe raadsleden van de 
gemeente Uithoorn worden. En 
daarmee invloed uit te oefenen 
op de besluiten van de gemeen-
te. Bijvoorbeeld over onderwijs, 
nieuwbouw en duurzaamheid.

Weet uw zoon of dochter nog niet 
op wie hij of zij gaat stemmen? 
Dat is begrijpelijk. Wijs uw kind 
bijvoorbeeld op de online stem-
hulp www.mijnstem.nl/gemeen-
teuithoorn. Deze digitale stem-
hulp helpt je bij het maken van 
een stemkeuze. Per stelling kun 

zij een standpunt innemen en 
vergelijken met de deelnemende 
partijen. Zij kunnen natuurlijk ook 
langskomen op de laatste verkie-
zingsmarkt op zaterdag 12 maart 
op winkelcentrum Zijdelwaard-
plein in Uithoorn.

Jouw stem telt
Kom stemmen tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen. Laat 
jouw stem niet verloren gaan, 
want #ElkeStemTelt!

Op woensdag 16 maart 2022 wor-
den de stemmen, uitgebracht op 
14 en 15 maart, op lijstniveau ge-
teld. Deze telling is openbaar en 
begint om 16.00 uur in kamer 
23 en 24 van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 Uithoorn.
Op woensdag 16 maart 2022 wor-
den na afloop van de stemming 
om 21.00 uur op alle stembu-
reaus de uitgebrachte stemmen 
geteld op lijstniveau. Deze tel-

ling is openbaar. Op donderdag 
17 maart 2022 worden alle uitge-
brachte stemmen op kandidaat-
sniveau geteld. Deze telling is 
openbaar en begint om 10 uur in 
de sporthal van Sportvereniging 
KDO, Vuurlijn 51 De Kwakel.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Team Burger-
zaken en KCC, telefoonnummer 
(0297) 513 111.

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. 



Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, 
waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren toe-
genomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende ja-
ren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu en in de 
toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk in de re-
gio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlengen van 
de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn: de 
Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en 
sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de gemeentepagina 
houden wij u regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden voor de 
Uithoornlijn. Omwonenden van de werkzaamheden op de verschillende 
locaties, worden op de hoogte gebracht via bewonersbrieven. Alle werk-
zaamheden rond deze locatie kunt u teruglezen via www.uithoornlijn.nl.

Bekijk de planning van de werkzaamheden via 
https://uithoornlijn.nl/werkzaamheden-en-planning 

Halte Uithoorn Centrum
In maart krijgen de gecombineerde bus-/trambaan en de nieuwe tram-
halte steeds meer vorm. Er wordt onder andere een betonnen onder-
baan aangebracht waarop later de wissels worden geplaatst. Het beton 
hiervoor wordt gestort in de tweede helft van maart en ook op het via-
duct over de Amsterdamseweg wordt beton gestort. Aan de kant van de 
Petrus Steenkampweg worden de werkzaamheden afgerond aan een 
deel van de keerwanden. Ook wordt er begonnen met de inrichting van 
de defi nitieve parkeervakken naast de halte aan de kant van de Stati-
onsstraat. Als laatste wordt de waterafvoer aangebracht en wordt er be-
gonnen met metselwerk langs de damwand. Omwonenden kunnen last 
hebben van geluidhinder door de werkzaamheden.

Busbaan
Langs de busbaan worden begin maart de geluidschermen geplaatst 
tussen de Boerlagelaan en de Amsterdamseweg ter hoogte van de Ni-
colaas Beetslaan. In de tweede helft van maart gebeurd dat aan de kant 
van de Admiraal de Ruijterlaan. Ter hoogte van de Couperuslaan wordt 
wapening en een bekisting aangebracht, waarin later het beton gestort 
kan worden. Langs de hele busbaan worden werkzaamheden uitge-
voerd voor de aanleg van kabels en leidingen, die nodig zijn om de tram 
straks te laten rijden. Denk aan graafwerkzaamheden en het trekken 
van elektriciteitskabels (10kV). Omwonenden ervaren mogelijk geluid-
hinder van deze werkzaamheden.

Spoordijk
De grote waterleiding die onder de toekomstige trambaan ligt wordt be-
schermd. Dat gebeurt door een zogenaamde overkluizing aan te bren-
gen tussen de Wederik en Buitendijks. Hiervoor worden op de aange-
brachte damwandschermen twee betonnen balken aangebracht. Aan 
beide kanten van de leiding één balk. Hierop worden prefab betonnen 
afdekplaten gemonteerd.

Verplaatsing bushalte Burg. Kootlaan naar Faunalaan 
Ter hoogte van de Burgemeester Kootlaan sluit de nieuwe tram vanaf 
de spoordijk aan op de bestaande busbaan. Vanaf dat punt tot aan het 
eindpunt bij het Spoorhuis maken de tram en de bus straks gezamen-
lijk gebruik van de bestaande bus- en trambaan. Om te voorkomen dat 
stilstaande bussen de tram hinderen, wordt de bushalte van de Burge-
meester Kootlaan verplaatst naar de kruising met de Faunalaan. De 
fi ets- en voetgangersoversteek bij de huidige bushalte wordt verwijderd. 

Extra groen
Na het verwijderen van de huidige bushalte Burgemeester Kootlaan 
worden er op de aangegeven compensatielocatie struiken gepland, zo-
als laurierkers, vuilboom, meidoorn, rode kornoelje en hazelaar. Ach-
ter de bushalte bij de J.P. Sweelinckweg worden in overleg met omwo-
nenden extra groen om de bushalte zoveel mogelijk aan het zicht te ont-
trekken.

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over 
het project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamhe-
den. Via de website kunt u zich aanmelden voor een automati-
sche emailnotifi catie als er een nieuwsbericht verschijnt op de 
website en digitale nieuwsbrief. Daarnaast kunt u het project vol-
gen via de BouwApp (zoek op Uithoornlijn), Facebook, twitter en 
sinds kort op Instagram. 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. Weet u niet zeker of dit voor de Uithoornlijn is of voor 
de gemeente? U kunt altijd een melding doen via www.uithoorn.
nl/melding. Kijk voor de actuele dienstregeling op 9292.nl of de 
website van de vervoerder: www.syntusutrecht.nl/dienstregeling. 

WERKZAAMHEDEN

WWW.UITHOORN.NL

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
• 2022-026802, het plaatsen reclameborden overheidscampagne “Mono” van 

11 t/m 25 april 2022 (ontvangen 01-03-2022);
• 2022-025344, het plaatsen van reclameborden voor de cadeaumarkt op het 

Amstelplein op 10 maart 2022. (ontvangen 23-02-2022);

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
• 2022-016267, Legmeerplein, standplaatsvergunning op dinsdag en woens-

dag van 1 april 2022 t/m 31 maart 2023 (verzonden 23-02-2022);
• 2022-016274, Amstelplein, standplaatsvergunning op donderdag van 1 april 

2022 t/m 31 maart 2023 (verzonden 23-02-2022);
• 2021-114869, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergun-

ning Kermis Uithoorn van 9 t/m 13 maart 2022 (verzonden 24-02-2022);
• 2022-025655, het plaatsen van 20 reclameborden om bekendheid te geven 

aan de ‘Kermis Uithoorn”. (verzonden 01-03-2022);
• 2022-021025, Alexanderpoort en Prins Bernhardlaan, het plaatsen van 1 

schaftkeet, 1 ecotoilet, 1 steiger en 1 hoogwerker voor onderhoudswerk-
zaamheden van 28 februari t/m 12 december 2022. (verzonden 01-03-2022); 

• 2022-025697, Ter Braaklaan thv 23, het plaatsen van een opslagcontainer 
, een ecotoilet en 2 rolsteigers voor buitenschilderwerk aan de Arthur van 
Schendellaan 126-140 van 2 maart t/m 14 april 2022. (verzonden 02-03-
2022);

• 2022-025832, Zijdelweg ter hoogte van Wiegerbruinlaan en Anthony Fokker-
weg, ontheffi ng geluidhinder van 28 maart 23.00 uur tot 29 maart 07.00 uur 
(verzonden 02-03-2022);

• 2022-025346, Amstelplein, evenementenvergunning Braderie op 12 maart, 
14 mei, 22 oktober en 19 november 2022 (verzonden 03-03-2022);

• 2022-018078, Zijdelwaardplein 77B, exploitatievergunning horecabedrijf 
(verzonden 04-03-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2022-019609, centrum Uithoorn, verklaring van geen bezwaar wandeltocht 

op 5 april 2022 (verzonden 01-03-2022).

MELDINGEN MILIEU
Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-00248062, Joh Enschedeweg 1a, het starten van het bedrijf Sushi 

Time Catering BV. (melding ontvangen 22-02-2022);
• 2022-027154, Zijdelwaardplein 100, het starten van een afhaal winkel. (mel-

ding ontvangen 01-03-2022).

TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter in-
zage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor de 
mogelijkheden.
• Bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel en het besluit vaststelling ho-

gere grenswaarden Wet geluidhinder. Ter inzage vanaf 26 januari 2022 ge-
durende 6 weken ter inzage tot en met 9 maart 2022. Inlichtingen bij S. Meu-
lenbelt, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

• Aanwijzingsbesluit cameratoezicht busstation Uithoorn 2022’. Bezwaarperi-
ode 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 glascontainers. 
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). Inzage perio-
de van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022. Inlichtingen bij R. Noorhoff, 
afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

• Wabo, uitgebreide procedure ontwerpbeschikking tbv Stam Holding b.v.. In-
zageperiode vanaf 10 maart 2022 tot en met 21 april 2022. Inlichtingen bij 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via https://loket.odnzkg.nl of 
bel met tel. 088-567 0200.

• Vastgestelde Gebiedsvisie Ruilverkaveling De Kwakel. Inzageperiode van 
woensdag 9 maart 2022 t/m 20 april 2022. Inlichtingen bij M. Westerbos, Af-
deling wonen en Werken (0297) 513 111

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
KENNISGEVING WABO, UITGEBREIDE PROCEDURE, 
ONTWERPBESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerpbeschik-
king ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage 
heeft gelegd. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen om op verzoek van 
T. Stam Holding BV de vergunning d.d. 3 november 2004 (kenmerk 2004-8793) 
van haar inrichting gelegen aan de C.T. Storkweg 21 te Uithoorn gedeeltelijk in te 
trekken. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de opslag en verkoop van 
bouwmaterialen, het machinaal bewerken van hout, het opslaan en overslaan 
van asbest vrijgekomen van eigen werkzaamheden en asbest geaccepteerd van 
derden, en wordt ingetrokken voor het deel dat betrekking heeft op het inzame-
len van asbest van derden, wegens het beëindigen van deze bedrijfsactiviteiten.
Zaaknummer: 10473439
Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de 
dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op https://loket.odnzkg.nl on-
der bekendmakingen en (digitaal) bij: gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 
16 te Uithoorn. In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van 
de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter 
plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op ver-
zoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de gemeente 
over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of 
heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op https://lo-
ket.odnzkg.nl of bel met tel. 088-567 0200. 
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan iedereen zienswijzen over de ontwerpbeschikking 
naar voren brengen via digitale formulieren op de website https://loket.odnzkg.
nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schrifte-
lijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Re-
giebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Heeft u vragen over deze proce-
dure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik 
maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u 
opgenomen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke 
beschikking kan worden ingediend, als men belanghebbende is bij die beschik-
king en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.

VASTSTELLING GEBIEDSVISIE RUILVERKAVELING DE KWAKEL
Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten de Ge-
biedsvisie Ruilverkaveling De Kwakel vast te stellen.
Toelichting Greenport Aalsmeer
In 2015 is de Ruimtelijke Visie voor de Greenport Aalsmeer vastgesteld. Daarin 
worden uitspraken gedaan over de toekomst van de glastuinbouwgebieden. Alle 
glastuinbouwgebieden in de regio zijn ingedeeld in vijf gebiedscategorieën (van 
toekomstbestendig in categorie 1 tot en met geen toekomst meer voor glastuin-
bouw als categorie 5). Voor het gebied de Ruilverkaveling De Kwakel (categorie 
4 gebied) is een gebiedsvisie vastgesteld.
De Ruilverkaveling
Het gebied De Ruilverkaveling in De Kwakel is een sierteeltgebied met kleine 
glastuinbouwbedrijven en open-grond-teeltbedrijven op de ‘bovenlanden’ langs 
de Amstel. De randen worden gevormd door het verdichte bebouwingslint langs 
de Drechtdijk aan de oostzijde, de Ringdijk en Ringvaart aan de noord- en west-
zijde en de Noord-zuidroute (N231) aan de west- en zuidzijde van de “ruilver-
kaveling”. Hoofdlijn van de visie is om het gebied te splitsen in een tuinbouwge-
bied en een transformatiegebied. De visie is tot stand gekomen in nauw overleg 
met de ondernemers en bewoners in het gebied.
Ter inzage
De gebiedsvisie is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl door te 
zoeken op identifi catiecode NL.IMRO.0451.GebiedsvisieRV-VG01. Daarnaast 
kunt u de gebiedsvisie inzien in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van 
het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openings-
tijden van het gemeentehuis. De openingstijden zijn te vinden op onze websi-
te www.uithoorn.nl.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? 
Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de ge-
meente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111. 
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van deze visie niet vatbaar is 
voor bezwaar en beroep. Uithoorn, 9 maart 2022

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 be-
zwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 513111. 
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelin-
gen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://zoek.offi -
cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Soms 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 maatregelen nog van kracht? Maak dan 
van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de gemeente 
Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in de 
bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht aan 
burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn), 
tenzij anders vermeld.

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

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt u 
hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 
weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het niet eens 
bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan burge-
meester 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 opge-
schort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, 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 waar-
om u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet uw be-
roepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing 
versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de 
Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digitaal via https://lo-
ket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de 
rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft 
gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. 
Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de werking van het besluit 
niet 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 vergun-
ning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 AW in Am-
sterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het 
bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent met dat be-
sluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

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

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-023375, Vuurlijn 30, het plaatsen van een veranda. (ontvangen 17-02-

2022);
• 2022-023380, Vuurlijn 78, het aanvragen van een parkeerplaats. (ontvangen 

17-02-2022);
• 2022-026372, Bezworen Kerf 20, het omzetten van een bedrijfswoning naar 

plattelandswoning. (ontvangen 28-02-2022);
• 2022-027320, Banken 1B, het uitbreiden van het kunstenaarsatelier. (ont-

vangen 28-02-2022);
• 2022-027314, Drechtdijk 25, het slopen van de fundering. (ontvangen 01-03-

2022).
Uithoorn
• 2022-024114, Pieter Hellendaalweg 12, het vervangen van een kozijn. (ont-

vangen 18-02-2022);
• 2022-024117, Boerlagelaan , UHL-82 het plaatsen van een grondkering. 

(ontvangen 18-02-2022);
• 2022-026090, Brederolaan 36, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 

25-02-2022);
• 2022-026111, Coupure 7, het uitbouwen van de woning. (ontvangen 23-02-

2022);
• 2022-027300, Fregat 12, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 02-03-

2022);
• 2022-027308, IJsbaan 8, het uitbreiden en splitsen van de woning. (ontvan-

gen 01-03-2022);

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2022-023380, Vuurlijn 78, het aanvragen van een parkeerplaats. (ingetrok-

ken 22-02-2022).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor 
onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met 
zes weken:
De Kwakel
• 2021-119016, Het Fort 45, het gedeeltelijk vernieuwen van de woning (ver-

zonden 21-2-2022);
• 2021-109469, naast Vuurlijn 17, het bouwen van een woning (verzonden 23-

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.
De Kwakel
• 2022-009278, Chrysantenlaan 13, het uitbreiden van de woning (verzonden 

23-02-2022);
• 2022-015338, Amsteldijk-Noord 82, het plaatsen van een dakopbouw (ver-

zonden 03-03-2022);
Uithoorn
• 2022-012441, Harlekijneend 2, het vervangen van een blokhut en het plaat-

sen van een erfafscheiding (verzonden 03-03-2022);

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-023646, Amsteldijk-Zuid 253, aanvraag evenementenvergunning Am-

sterdam Open Canoepolo tournament van 11 t/m 12 juni 2022 (ontvangen 
20-02-2022);

• 2022-027031, Arthur van Schendellaan 53, het melden van een klein evene-
ment Buitenspeeldag op 8 juni 2022 (ontvangen 02-03-2022);

• 2022-026989, Zijdelwaardplein 100, exploitatievergunning horecabedrijf 
(ontvangen 02-03-2022).




