
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

Ondernemers kunnen zich aanmelden via de website 
van Zuidweg & Partners: www.zuidweg-partners.nl.

Ondernemers die financië-
le problemen hebben gratis 
hulp en begeleiding kunnen 
krijgen? De gemeente werkt 
hiervoor samen met Zuidweg 
& Partners, gespecialiseerd in 
schuldhulpverlening bij zelf-

standigen. Ondernemers die 
achterstanden dreigen te krij-
gen of schulden hebben waar 
ze niet meer uitkomen, kunnen 
bij Zuidweg & Partners terecht. 
De kosten voor de begeleiding 
worden geheel vergoed. 

Sluiting kelderbox Romeflat
Op 26 januari van dit jaar zijn er 
in een kelderbox in de Romeflat 
zwaar vuurwerk en andere voor-
werpen aangetroffen die wor-

den gebruikt bij plofkraken. Bur-
gemeester Heiliegers heeft daar-
om besloten de kelderbox per 24 
maart te sluiten voor 3 maanden.

Alle hulp voor Oekraïne
De afgelopen weken hebben wij 
allemaal de schokkende beel-
den kunnen zien uit Oekraïne. 
Het is heftig nieuws dat een Eu-
ropees land wordt aangevallen 
door Rusland. De gemeente Uit-
hoorn steunt het Oekraïense volk 
en wenst hen zeer veel kracht 
en sterkte om deze zware tijd te 
doorstaan. Daarbij gaan onze ge-
dachten ook zeker uit naar dege-
nen die afkomstig zijn uit Oost-
Europa en in onze gemeente wo-
nen en werken. Ook voor hen is 
het immers een zware en onze-
kere tijd. Tegelijkertijd zien en ho-
ren wij van mooie en betrokken 

initiatieven uit de samenleving. 
We vinden het heel fijn om te zien 
hoe betrokken onze inwoners 
zijn. Via de webpagina www.uit-
hoorn.nl/oekraine houden wij u op 
de hoogte van de gemeentelijke 
inzet, eventuele initiatieven, op-
roepen informatie over opvanglo-
caties en doorverwijzingen / infor-
matie naar andere organisaties.

Het Schansgebied. 
Wat zijn de plannen?
Het Schansgebied vormt samen 
met het dorpscentrum de histo-
rische kern van Uithoorn. De ge-
meente heeft voor dit gebied 
een nieuw plan gemaakt. De ge-
meente is benieuwd wat u van 
het plan vindt. U kunt dit op ver-
schillende manieren laten weten. 
Zo kunt u tot en met 4 april op uit-
hoorndenktmee.nl de online vra-
genlijst invullen, met vragen als 
‘Wat spreekt u het meest/minst 

aan van het plan voor het nieuwe 
Schansgebied?’ Ook kunt u de 
inloopbijeenkomst bezoeken, op 
28 maart tussen 19.30 en 21.00 
uur in het gemeentehuis van Uit-
hoorn. Op uithoorndenktmee.nl 
leest u meer informatie over het 
plan, compleet met schetsen, 
impressies en een filmpje. Wilt 
u op de hoogte blijven van alle 
ontwikkelingen? Meld u aan via 
uithoorndenktmee.nl. 

De gemeente Uithoorn werkt momenteel hard aan de Omge-
vingsvisie Uithoorn 2040 en de gebiedsvisies Groene Recreatie-
ve Verbindingszone en Noorder Legmeerpolder / Veenweidege-
bied. Als gemeente vinden we de mening van inwoners, stichtin-
gen, verenigingen, scholen en commissies ook belangrijk. Om tot 
de definitieve visies te komen, kunt u nogmaals meedenken over 
hoe Uithoorn eruit moet zien in 2040. 

Wat? Wanneer? Hoe?
• Van 16 t/m 25 maart zijn we op verschillende momenten op 

verschillende plekken in Uithoorn en De Kwakel op straat te 
vinden om met inwoners in gesprek te gaan over wat zij be-
langrijk vinden voor de gemeente Uithoorn en waar zij trots op 
zijn. 

• Op maandag 28 maart organiseren we een (inloop)bijeen-
komst in de raadzaal over de Groene Recreatieve Verbin-
dingszone tussen de Westeinderplassen en de Amstel.
- Om 16.30 uur en om 19.30 uur kunt u een sessie bijwonen. 
- Van 17.00 uur tot 19.30 uur en na 20.00 uur kunt u inlopen 

op een moment dat u uitkomt. 

• Op donderdag 31 maart organiseren we een (inloop)bijeen-
komst in de raadzaal over de Omgevingsvisie.
- Om 16.00 uur en 20.30 uur kunt u een sessie bijwonen.
- Om 19.00 uur verzorgt Fred Woudenberg, hoofd Leefom-

geving bij GGD Amsterdam, een inspiratiesessie over een 
Gezonde leefomgeving. Tussen de sessies door kunt u in-
lopen op een moment dat het u uitkomt. 

• Op dinsdag 5 april organiseren we om 16.00 uur een Ge-
biedsatelier voor de Noorder Legmeerpolder/Veenweidege-
bied in Gasterij De Kwakel. 

U kunt zich voor alle sessies aanmelden via omgevingsvisie@uit-
hoorn.nl en in uw mail vermelden welke sessie u bij wilt wonen.

Meer informatie 
Bekijk alle informatie op www.uithoorn.nl of via 
www.uithoorndenktmee.nl (projecten / omgevingsvisie)

Omgevingsvisie

Save the date: meedenken 
over schetsen Legmeerbos
Ontspannen en recreëren in het Legmeerbos. Dat is de droom 
van Buurtbeheer De Legmeer (BBL). Samen met de gemeen-
te onderzoekt BBL of het Legmeerbos haalbaar is. Daarom zijn 
er nieuwe schetsen gemaakt voor dit gebied. Wij horen graag 
wat u van de schetsen vindt. Dit kan op verschillende manieren, 
houd hiervoor berichtgeving via de krant en social media in de 
gaten. Alvast voor in uw agenda: op dinsdag 5 april wordt een 
bijeenkomst georganiseerd van 17.00-18.00 uur en van 19.30-
20.30 uur. Van 18.00 uur tot 19.00 uur kunt u deelnemen aan 
een veldexcursie. De locaties worden nog gecommuniceerd.

WERKZAAMHEDEN AANLEG ONTSLUITINGSWEG 
WOONWIJK DE RIETKRAAG EN HERINRICHTING 
PARKEERTERREIN KDO

Eind maart/begin april* begint de 
aannemer van der Steen met de 
aanleg van de definitieve ontslui-
tingsweg voor de woonwijk De 
Rietkraag, de inrichting van de 
fietsstraat op de Vuurlijn en de 
herinrichting van het parkeerter-
rein bij KDO en de Vuurlijn. Meer 
informatie over de nodige af-

sluitingen en omleidingen op de 
Vuurlijn vindt u op www.uithoorn.
nl/werkinuitvoering. De inwoners 
rondom de werkzaamheden heb-
ben een brief ontvangen van de 
aannemer. Heeft u ook vragen, 
mail dan naar gemeente@uit-
hoorn.nl ovv werkzaamheden De 
Rietkraag/parkeerterrein KDO.



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 gebeurt 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 al-
tijd 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
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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 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
• 2022-028066, Hooilaan 29, het realiseren van een dakopbouw. (ontvangen 

03-03-2022);
• 2022-030653, Chrysantenlaan 1, het verbouwen van de woning. (ontvangen 

11-03-2022).
Uithoorn
• 2022-028084, Gaastmeer 8, een houten schuur vervangen door een stenen. 

(ontvangen 02-03-2022);
• 2022-026993, Pimpelmees 2, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 

01-03-2022);
• 2022-028438, Uithoornlijn, het plaatsen van 2 gelijkrichterstations. (ontvan-

gen 04-03-2022).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2022-014921, Ransuil 1, het bouwen van een garage (ingetrokken, verzon-

den 07-03-2022).

Evenementen en activiteiten

Op maandag 21 maart maakte het Centraal Stembureau de defi nitieve uitslagen van de gemeenteraads-
verkiezing bekend. Bekijk de uitslag en hoeveel zetels de partijen krijgen in de gemeenteraad.

De verkiezingsuitslag is bekend: Gemeentebelangen is de grootste partij geworden. Er hebben 11.169 
mensen gestemd (een opkomst van 47%) en er zijn 11.068 geldige stemmen uitgebracht.

Partij Aantal stemmen Aantal zetels

Gemeentebelangen 3.382  8 zetels
DUS  2.846 6 zetels 
VVD 1.947 4 zetels
CDA  1.041 2 zetels 
PvdA  1.015  2 zetels 
Groen Uithoorn  837 1 zetel

DEFINITIEVE UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Defi nitieve uitslag aantal stemmen per partij en zetelverdeling.

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
• 2022-015799, Achterweg 46, het omzetten van een bedrijfswoning naar plat-

telandswoning (verzonden 11-03-2022);
• 2022-014004, Steenwijkerveld 14, het plaatsen van een dakkapel, wijzigen 

dakgoot en kozijnen (verzonden 16 maart 2022).
Uithoorn
• 2021-095749, Rodenbachlaan 49, het wijzigen van het brandcompartiment 

(verzonden 04-03-2022);
• 2021-017726, Brederolaan 34, het plaatsen van een dakkapel voor en ach-

ter (verzonden 09-03-2022);
• 2022-026090, Brederolaan 36, het plaatsen van een dakkapel achter (ver-

zonden 11-03-2022);
• 2022-027300, Fregat 12, het plaatsen van een dakkapel voor (verzonden 14-

03-2022);
• 2021-101997, A.M. de Jonglaan, 29 het verbouwen van een bijgebouw tot 

woning (verzonden 14-03-2022);
• 2021-115369, Geertruidahoeve 44, het realiseren van een in-/uitweg en par-

keren op eigen terrein (verzonden 14-03-2022).

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen een van rechtswege verleende vergunning kunt u wel bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
• 2021-113763, Boterdijk 152, het tijdelijk plaatsen van een mantelzorgwoning 

voor de duur van de mantelzorg met een maximale instandhouding voor een 
periode van 15 jaar (verzonden 16-03-2022).

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-027856, Evenemententerrein De Kwakel, aanvraag evenementenver-

gunning “Kwakel Open Air Festival” (ontvangen 03-03-2022);
• 2022-029543, het Egeltjesbos, melding klein evenement “4 mei herdenking” 

(ontvangen 09-03-2022);
• 2022-030510, Uithoorn en De Kwakel, Bokkentocht, melding klein evene-

ment op 23 april 2022 (ontvangen 12-03-2022).
Uithoorn
• 2022-027880, Marktplein 19-21, aanvraag exploitatievergunning horecabe-

drijf (ontvangen 04-03-2022);
• 2022-029333, Koningin Julianalaan 20, aanvraag ontheffi ng sluitingsuur ho-

recabedrijf (ontvangen 09-03-2022);
• 2022-029327, Koningin Julianalaan 20, aanvraag aanwezigheidsvergunning 

speelautomaten (ontvangen 09-03-2022);
• 2022-029324, Koningin Julianalaan 20, aanvraag exploitatievergunning ho-

recabedrijf (ontvangen 09-03-2022);
• 2022-029326. Koningin Julianalaan 20, aanvraag alcoholwetvergunning 

(ontvangen 09-03-2022);
• 2022-029433, Grevelingen 30, melding incidentele festiviteit op 27 mei 2022 

(ontvangen 09-03-2022);
• 2022-030392, na bij Faunalaan , het plaatsen van een schaftkeet van 1 mei 

t/m 25 september 2022. (ontvangen 11-03-2022);
• 2022-030434, Zijdelwaardplein, incidentele standplaatsvergunning - GGD 

testunit van 11 april t/m 1 mei 2022 (ontvangen 10-03-2022)
• 2022-031060, Wiegerbruinlaan 29, het inrichten van een onderhoudsdepot 

(ontvangen 14-03-2022); 
• 2022-030472, Oranje Comité, het plaatsen van 2 spandoeken van 2 t/m 16 

april 2022. (ontvangen 11-03-2022);
• 2022-031823, Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementen-

vergunning Kermis van 12 t/m 16 oktober 2022 (ontvangen 16-03-2022);
• 2022-031568, , Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evene-

mentenvergunning Kermis van 4 t/m 8 oktober 2023 (ontvangen 16-03-
2022); 

• 2022-031565, Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementen-
vergunning Kermis van 8 t/m 12 maart 2023. (ontvangen 16-03-2022);

• 2022-031760, Dorpsstraat 47, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf 
(ontvangen 16-03-2022);

• 2022-031778, Dorpsstraat 47, aanvraag alcohowetvergunning (ontvangen 
16-03-2022).

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
• 2022-026802, het plaatsen van reclameborden voor de overheidscampagne 

“MONO” van 11 t/m 25 april 2022 (verzonden 15-03-2022);
• 2022-029240, het plaatsen van reclameborden voor het hardloopevenement 

“Uithoorns Mooiste” te De Kwakel en Uithoorn van 12 t/m 25 april 2022. (ver-
zonden 15-03-2022);

• 2022-030247, Zijdelwaardplein en Legmeerplein, standplaatsvergunning op 
14, 15 en 16 maart 2022 (verzonden 16-03-2022).

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 ‘Voormalig Connexxionterrein’ en het besluit voor het 

vaststellen van hogere waarden (met bijbehorende stukken). Inzage periode 
van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022. Inlichtingen bij R. Noorhoff, af-
deling 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.

Inmiddels mag er gelukkig weer meer en zijn er minder coro-
nabeperkingen. Dat laat zich ook zien in het plannen en orga-
niseren van evenementen, cursussen en bijeenkomsten. Kijk 
op onze evenementenkalender via www.uithoorn.nl om te zien 
wat er de komende tijd in Uithoorn en De Kwakel gepland staat. 
Wilt u ook een evenement of activiteit organiseren, kijk via 
www.uithoorn.nl/evenementen hoe u dat kunt doen.

Nieuwe raadsleden
Tijdens deze verkiezingen waren 
er 23 zetels te verdelen. De ge-
kozen kandidaten in alfabetische 
volgorde zijn:
- Albers, J.T.M.M. (Jeroen) (m) 
- Bergman, N.D. (Nick) (m) 
- Beuse-Dijkstra, J.E. (Judith) (v) 
- Bezuijen, H.F.M. (Herman) (m) 
- Boor-Theijssen, I. (Iris) (v) 
- Boswijk, W.R.K. (Pim) (m) 
- Brautigam, O.E.M. (Onno) (m) 
- Brink, J. (Jeroen) (m) 
- ten Brink, P.P. (Piet) (m) 
- Cranendonk, M. (Martine) (v) 
- Feitsma-Zwaan, C. (Corry) (v) 
- Gasseling-Boone, P.D. (Els) (v) 
- Gierman, J. (Ans) (v) 
- Hazen, J.P.G. (Jan) (m) 
- Hoekstra, F. (Ferry) (m) 
- Hogenboom, R.J. (Ruud) (m) 
- Jansen, A.A.A. (André) (m) 
- van Leeuwen-van der Hoorn, 

P.E.M. (Petra) (v) 
- Noordanus, D.J. (Daan) (m) 
- Polak, R.H. (Rolf) (m) 
- de Robles, J.C. (José) (m) 
- de Zanger, S. (Shaunie) (v) 
- Zethoven, M.D.H. (Marcel) (m)
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