De week van het geld
In de week van 22 maart t/m 26 maart is het de ‘Week van het
Geld’. Via onze facebookpagina en twitter account kunt u dagelijks geldtips zien in korte ﬁlmpjes.
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Gemeentehuis

TONK-regeling van kracht
Veel mensen hebben het op dit
moment ﬁnancieel moeilijk. Door
de coronamaatregelen verdwijnen banen en draaien veel bedrijven niet, of op halve kracht. Veel
huishoudens hebben last van een
tijdelijke inkomensdip; ze hebben
moeite om hun vaste lasten te betalen. Daarom is vanaf 17 maart
de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) van
kracht. Met de TONK-regeling
komt de gemeente Uithoorn inwoners en ondernemers tegemoet
bij het voldoen van hun energie-

en woonkosten. Dit geldt zowel
voor huur- als hypotheekkosten.
Ondernemers kunnen de TONKregeling gebruiken als aanvulling
op hun Tozo-uitkering. Meer informatie over de TONK-regeling
vindt u op: uithoorn.nl/tonk.Ook
stelt de gemeente vast of de aanvrager de TONK-uitkering mag
houden, of dat het bedrag wordt
uitgekeerd als een lening die later
kan worden terugbetaald. Meer
informatie en het aanvraagformulier voor een TONK-uitkering vindt
u op: www.uithoorn.nl/tonk.

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111

Klant Contact Centrum/receptie

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.

Financieel café

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.

Gemeentewerf en scheidingsdepot

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?

VRIJDAG 26 MAART

Gemeentehuis, burgerzaken
en receptie gesloten
Voor het aansluiten van de nieuwe klimaatinstallatie op het gemeentehuis is het nodig om buiten in de straat te werken. Netwerkbeheerder Liander voert de werkzaamheden in opdracht
van de gemeente uit. Het kan zijn dat u overlast heeft van de
werkzaamheden. Wij vragen uw begrip hiervoor. De uitgebreide planning leest u op www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Maar
let op:

Winnaars woordenwedstrijd
kunstwerk Uithoorn 200 jaar
bekend

10 februari jl. riep burgemeester
Pieter Heiliegers samen met de
overige juryleden inwoners van
Redactie
Uithoorn op woorden te bedenTeam Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl
ken voor op het kunstwerk ter ere
van het 200-jarig bestaan van
Uithoorn. En aan die oproep is
goed gehoor gegeven. We hebben ruim 150 woorden, met het
verhaal daarachter, mogen ontvangen. Dank aan iedereen die
Het gemeentehuis, balie, receptie, sociaal loket en het scheidingsde- een woord heeft ingestuurd!
pot kunnen afwijkende openingstijden hebben tijdens de feestdagen:

Feestdagen en aangepaste
openingstijden 2021

•
•
•
•
•
•
•
•

Vrijdag 26 maart 2021: gemeentehuis gesloten (geen dienstverlening mogelijk). In verband met werkzaamheden is er geen stroom
op het gemeentehuis. Scheidingsdepot open. Spoedaanvragen
voor burgerzaken die op donderdag 25 maart gedaan worden voor
vrijdag 26 maart, worden uitgereikt maandag 29 maart.
Goede vrijdag: vrijdag 2 april 2021 gesloten, scheidingsdepot open
2e Paasdag: maandag 5 april 2021 gesloten
Brugdag: maandag 26 april 2021 gesloten, scheidingsdepot open
Koningsdag: dinsdag 27 april 2021 gesloten
Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei 2021, scheidingsdepot open
Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021 gesloten
Brugdag, dag na Hemelvaart: vrijdag 14 mei 2021 gesloten, scheidingsdepot open
2e Pinksterdag: maandag 24 mei 2021 gesloten

MARKT VERHUIST TIJDELIJK NAAR AMSTELPLEIN
Begin april beginnen we met twee kunstwerken tijdelijk worden
de realisatie van het verkeers- verplaatst.
plan centrum Uithoorn. Vanwege de werkzaamheden verhuist Planning
de markt vanaf 7 april tijdelijk Vanaf woensdag 17 maart gaan
naar een andere plek: het Amstel- we hiermee aan de slag. Woensplein. Om de markt hier te kun- dag 24 maart maken we een
nen plaatsen, wordt het Amstel- proefopstelling voor de markt en
plein leeggemaakt. Dit betekent vanaf woensdag 7 april verhuist
dat de bankjes worden wegge- de markt tijdelijk naar het Amstelhaald en de fietsklemmen en de plein.

Burgerzaken en receptie gesloten
• Op deze dag is er géén stroom in het gemeentehuis van Uithoorn en is het gemeentehuis, de receptie, balieburgerzaken
de hele dag gesloten en is er geen dienstverlening mogelijk.
Spoedaanvragen voor de afdeling burgerzaken op donderdag 25 maart voor vrijdag 26 maart, worden uitgereikt maandag 29 maart.
• De gemeente blijft wel telefonisch bereikbaar via
(0297) 513 111 of per e-mail gemeente@uithoorn.nl.
• Maakt u een afspraak via www.uithoorn.nl/afspraak, dan
houdt het afsprakensysteem rekening met het wegvallen van
deze dag. Wij helpen u graag verder op een ander

U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

•

-

ONDERHOUD ASFALT IN UITHOORN
Op verschillende locaties in Uit- den, automobilisten moeten dus
hoorn worden onderhoudswerk- rekening houden met een korzaamheden aan het asfalt uit- te wachttijd. Bussen en hulpdiengevoerd. Het gaat onder meer sten krijgen voorrang. Weten op
om onvoorziene reparaties. Ver- welke plekken we gaan asfaltekeersregelaars zorgen ervoor dat ren: www.uithoorn.nl/werkinuithet verkeer om en om kan doorrij- voering

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

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.

-

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

Sociaal loket

-

Werk in uitvoering

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

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

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het
coronavirus

De jury heeft uit al die ruim 150
woorden 8 woorden uitgekozen
die op het kunstwerk komen.
De winnaars worden daar deze
week over bericht. In mei zal het
ontwerp van het kunstwerk - met
daarop de winnende woorden worden onthuld. Het kunstwerk
zal worden geplaatst als de werkzaamheden van het Verkeersplan centrum Uithoorn zijn afgerond in 2022.

NIET VERGETEN:

Inschrijven voor zonnepanelenactie kan tot 31 maart
Graag helpen wij u eraan herinneren dat u zich nog tot en met
31 maart vrijblijvend kan inschrijven voor de zonnepanelenactie
voor inwoners van De Kwakel
en Uithoorn, op de website van
het Regionaal. Ga naar www.re-

gionaalenergieloket.nl en vul de
postcode in. Klik op de rode knop
met ‘Zonnepanelenactie in Gemeente Uithoorn’ en klik vervolgens op ‘Aanmelden zonnepanelenactie’ en laat uw gegevens
achter.

KAPPEN 2 WILGEN VUURLIJN
Op Vuurlijn Oost ter hoogte van het risico uit te sluiten dat deze
de honkbalvelden zijn twee gro- twee wilgen konden omvallen bij
te oude wilgen gekapt. Bij inspec- harde wind, zijn deze wilgen per
tie was vastgesteld dat de bomen direct gekapt. Er komen nieuwe
van binnen totaal rot waren. Om bomen voor terug.
KAPPEN 2 WILGEN VUURLIJN
Op Vuurlijn Oost ter hoogte van het risico uit te sluiten dat deze
de honkbalvelden zijn twee gro- twee wilgen konden omvallen bij
te oude wilgen gekapt. Bij inspec- harde wind, zijn deze wilgen per
tie was vastgesteld dat de bomen direct gekapt. Er komen nieuwe
van binnen totaal rot waren. Om bomen voor terug.

Wist je
dat?
Vrijwilligers van Uithoorn voor
Elkaar klaar staan om mensen
te helpen bij het invullen van
belastingpapieren? De belastinghulp is bestemd voor inwoners van Uithoorn en de Kwakel, die aan een aantal voorwaarden voldoen: u heeft een
laag inkomen, bijvoorbeeld
AOW en een klein pensioen, u

heeft geen inkomen in box 3, u
heeft geen eigen onderneming
(gehad).
Er wordt een eigen bijdrage
van € 12,50 gevraagd.
Voor meer informatie of
aanmelding kan contact
opgenomen worden met
Erik Brons: 06-18643939
of e.brons@mee-az.nl.

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 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 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.
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 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
• 2021-027531, Vuurlijn 78, het plaatsen van een schutting. (ontvangen
04-03-2021);
• 2021-027540, Bromelialaan 40, het vervangen van het riool. (ontvangen 05-03-2021);
• 2021-028119, Noorddammerweg 17, het slopen en opnieuw opbouwen
van de achtergevel. (ontvangen 08-03-2021);
• 2021-030130, Anemoonlaan 43, een parkeerplaats in de voortuin creëren. (ontvangen 14-03-2021.;
• 2021-030125, Anemoonlaan 41, een parkeerplaats in de voortuin creëren. (ontvangen 13-03-2021.;
• 2021-030697, Kwakelsepad 24, het plaatsen van een Mantelzorgwoning op het erf. (ontvangen 15-03-2021).

Uithoorn
• 2021-027495, Willem de Feschweg 2, het plaatsen van een houten berging. (ontvangen 04-03-2021);
• 2021-027546, Albert Veweylaan 119, het plaatsen van een dakkapel.
(ontvangen 06-03-2021);
• 2021-030129, Amsteldijk-Zuid 253, het plaatsen van lichtmasten bij de
roei- en kanovereniging. (ontvangen 14-03-2021);
• 2021-030628, Industrieweg 7. Het aanvragen van geluidschermen.
(ontvangen 15-03-2021;

WWW.UITHOORN.NL

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2021-014054, Admiraal van Genthlaan 59, het wijzigen van de bestemming van kantoor naar kinderdagverblijf (ingetrokken, verzonden 5-32021)
• 2020-110403, Thamerlaan 19A, het plaatsen van een dakterras (ingetrokken, verzonden 11-03-2021);
• 2021-020503, Helene Swarthlaan 39, het vervangen van een dakkapel
(ingetrokken, verzonden 17-03-2021);
• 2021-017525, Vogellaan 64, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken, verzonden 18-03-2021);
• 2021-017573, Vogellaan 68, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken, verzonden 18-03-2021);
• 2021-017535, Vogellaan 66, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken, verzonden 18-03-2021);
• 2021-027546, Albert Verweylaan 119, het plaatsen van een dakkapel
(ingetrokken, verzonden 19-03-2021).
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
• 2021-014063, Colijnlaan 18, het plaatsen van een dakkapel (verzonden
18-03-2021).

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
• 2021-011485, Langs de Hoofdweg, het aanleggen van een kabel (verzonden 11-03-2021).

Uithoorn
• 2021-020558, Couperuslaan 9, het vergroten van de woning (verzonden 15-03-2021);
OVERIGE VERGUNNINGEN

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
• 2020-084581, Aalberselaan, inrichten bouwplaats van 12 april t/m 22
augustus 2021 (verzonden 05-03-2021);
• 2021-011906, Ter hoogte van de groenstrook tussen busbaan en de Industrieweg het aanleggen van een kabel (verzonden 15-3-2021).
MELDINGEN MILIEU
Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.

De Kwakel
• 2021-028205, Achterweg 62, het breken van bouw en sloopaval door
een puinbreker, 2 dagen tussen 29 maart en 29 juni 2021. ( ontvangen
08-03-2021).

