
G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

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
0297-513111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
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
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

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 
Tot 6 april 2020 kan alleen een afspraak gemaakt worden voor het aan-
vragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw do-
cument een geldigheidsdatum tot uiterlijk 30 april 2020 heeft. Voor een 
document dat langer geldig is dan 30 april 2020, kan alleen na 6 april 
2020 een afspraak worden gemaakt.

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. 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 
In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via:  
(0297) 303044  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.

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/RaadUit-
hoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513111 
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden
Informatie over actuele openingstijden www.uithoorn.nl/contact
•	 Goede	vrijdag:	vrijdag	10	april	2020	gesloten,	

scheidingsdepot open
•	 2e	Paasdag:	maandag	13	april	2020	gesloten
•	 Koningsdag:	maandag	27	april	2020	gesloten
•	 Maandag	4	mei	(verplichte	vrije	dag):	
 Dodenherdenking, gesloten, scheidingsdepot open
•	 Bevrijdingsdag:	dinsdag	5	mei	2020,	gesloten
•	 Hemelvaartsdag:	donderdag	21	mei	2020	gesloten
•	 Vrijdag	22	mei	2020,	dag	na	Hemelvaart	(verplichte	vrije	

dag): gesloten, scheidingsdepot open
•	 2e	Pinksterdag:	maandag	1	juni	2020	gesloten

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het coronavirus
- Gemeentelijke informatie en noodverordening Uithoorn 
 www.uithoorn.nl/coronavirus 
- Actuele informatie over het coronavirus www.rivm.nl
- Actuele informatie voor reizigers www.lcr.nl. 
- Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer 
 beschikbaar: (0800) 13 51. 
- Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam 
 www.ggd.amsterdam.nl 
- Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl 

Noodverordening
De bestaande maatregelen wil de 
overheid beter kunnen handha-
ven. Daarom krijgen burgemees-
ters de mogelijkheid om via een 
noodverordening makkelijker en 
sneller op te kunnen treden. Bur-
gemeesters	kunnen	specifieke	lo-
caties sluiten, zoals parken, stran-
den en campings. Er kunnen ook 
boetes worden opgelegd. U kunt 
de Noodverordening, zoals vast-
gesteld door de voorzitter van de 
veiligheidsregio, met daarin de uit-
voering van de recente maatrege-
len van het kabinet en het marktbe-
sluit van 26 maart 2020, vinden op 
www.uithoorn.nl/coronavirus.  

De aangescherpte en nieuwe 
maatregelen zijn:
- Burgemeesters kunnen gebie-

den aanwijzen waar groepsvor-
ming verboden is. Het kan gaan 
om parken, stranden of wijken. 
Bij groepen van 3 of meer die 
geen anderhalve meter afstand 
houden, wordt gehandhaafd. 
Personen in hetzelfde huishou-
den, zoals gezinnen, en kinde-
ren zijn hiervan uitgezonderd.

- Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga 
alleen naar buiten voor werk 
wanneer u niet thuis kunt wer-
ken, voor boodschappen, of om 
voor anderen te zorgen. Een 
frisse neus halen kan, maar 
doe dit niet in een groep. Houd 
altijd afstand van anderen (mi-
nimaal 1,5 meter) en vermijd 
sociale activiteiten en groepen 
mensen. Ook thuis: maximaal 
drie mensen op bezoek en hou 
ook dan afstand tot elkaar.

- Als u kucht, hoest en/of ver-
kouden bent, gold al: blijf thuis. 
Krijgt u daar ook koorts bij, dan 
moet vanaf nu iedereen in het 
huishouden thuisblijven. Men-
sen in cruciale beroepen en vi-
tale processen zijn hiervan uit-
gezonderd, tenzij zij zelf ziek 
worden.

- Alle bijeenkomsten worden 
verboden tot 1 juni (in plaats 
van 6 april), ook met minder 
dan 100 mensen. Voor begra-
fenissen en kerkelijke bruilof-
ten geldt een uitzondering, 
waarbij de www.rijksoverheid.
nl later met informatie komt.

- Winkels en het openbaar ver-
voer worden verplicht om 
maatregelen te nemen om er-
voor te zorgen dat mensen af-
stand houden, bijvoorbeeld via 
een deurbeleid.

- Voor kappers, schoonheids-
specialisten en andere in zo-
genoemde contactberoepen 
op het gebied van uiterlijke 
verzorging geldt tot 6 april dat 
zij helaas hun vak niet meer 
mogen uitoefenen. Voor bij-
voorbeeld fysiotherapeuten 
geldt: werk zoveel mogelijk via 
beeldbellen.

-	 Casino’s	vallen	vanaf	nu	onder	
dezelfde maatregel als eet- en 
drinkgelegenheden en sluiten 
per 24 maart 2020.

- Op locaties zoals vakantie-
parken gaat gelden dat men 
maatregelen moet treffen om 
mensen 1,5 meter afstand te 
laten houden. Als men hiertoe 
niet in staat is dan mogen ge-
meenten deze locaties sluiten.

- Markten zijn hiervan uitgeslo-
ten omdat deze op sommige 
plekken in het land een essen-
tieel onderdeel van de voed-
selketen zijn. Wel moeten ge-
meenten en marktmeesters 
kijken hoe ze ervoor kunnen 
zorgen dat voldoende afstand 
gewaarborgd is.

Samenscholing melden
Inmiddels weten we maar al te 
goed dat we niet met grote groe-
pen bij elkaar mogen komen en dat 
we anderhalve meter afstand moe-
ten houden. Toch houdt niet ieder-
een zich hier aan. Bezorgde inwo-
ners hebben aan de gemeente ge-
vraagd waar ze dit kunnen melden. 

Waar en hoe melden?
Iedereen kan 24 uur per dag een 
MOR (Melding Openbare Ruim-
te) maken via www.uithoorn.nl/
melding. Er is een aparte catego-
rie aangebracht in de MOR onder 
overlast		die	‘Coronamaatregelen’	
heet. Een MOR melding doen kan 
via onze website. Lukt het niet om 

online een melding te doen, neem 
contact met de gemeente op. Dat 
kan telefonisch via ons algemene 
nummer: (0297) 513 111. Langs-
komen zonder afspraak is echter 
helaas op dit moment niet moge-
lijk. Het kan voorkomen dat er niet 
direct een handhaver naar de loca-
tie toe kan waar de melding over 
gaat.	De	handhavers	(boa’s)	ne-
men de meldingen mee in hun 
rondes. Houd u er wel rekening 
mee dat het in sommige gevallen 
wél toegestaan is om met meer-
dere personen samen te zijn bui-
ten? Lees alle regels en maat-
regelen de noodverordening op  
www.uithoorn.nl/coronavirus. 

Aangepaste dienstverlening 
en gewijzigde openingstijden
Het nieuws verandert snel, kijk vooral op www.uithoorn.nl als u ons no-
dig heeft. Wijzigingen komen daar zo snel mogelijk op te staan. Ook 
op onze facebookpagina kunt u lezen wat er allemaal in onze gemeen-
te gebeurt.

Openingstijden gemeentehuis
Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden 
voor het gemeentehuis:
•	 maandag	tot	en	met	donderdag	van	08.30-12.30	uur;
•	 woensdag	van	15.30-20.00	uur	
 (vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig);
•	 Vrijdag	van	08.30-12.00	uur.

Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
•	 maandag	tot	en	met	donderdag	van	08.30-17.00	uur;
•	 vrijdag	van	08.30-12.00	uur.

Aanvragen paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs
Tot 6 april 2020 kan alleen een af-
spraak gemaakt worden voor het 
aanvragen van een nieuw pas-
poort, identiteitskaart of rijbe-
wijs als uw document een geldig-

heidsdatum tot uiterlijk 30 april 
2020 heeft. Voor een document 
dat langer geldig is dan 30 april 
2020, kan alleen na 6 april 2020 
een afspraak worden gemaakt. Een aantal diensten zijn nu extra op afspraak;

•	 Het	afhalen	van	aangevraagde	reisdocumenten	en	rijbewijzen;
•	 Uittreksels	BRP.	U	kunt	dit	ook	direct	online	regelen	via	www.uit-

hoorn.nl/loket/product/uittreksel-basisregistratie-personen

Afspraak maken
•	 Via	www.uithoorn.nl/afspraak	kunt	u	direct	een	afspraak	inplannen;	
•	 Of	u	kunt	ons	bellen	om	een	afspraak	te	maken	via	(0297)	513	111:	

van maandag tot en met donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag van 08.30-12.00 uur.

Zoveel mogelijk op afspraak

Plastic zakken voor PMD bestellen
•	 Wij	vragen	u	vooral	via	www.zakkenbestellen.nl	plastic	zak-

ken te bestellen
•	 Op	ons	krantenrek	in	de	publiekshal	liggen	ook	plastic	zak-

ken, houd dan rekening met elkaar en zorg voor 1,5 meter 
afstand.

 Sociaal Loket (Wmo, 
Jeugdhulp, Werk en inkomen)
We helpen u graag tijdens een 
telefoongesprek. Huisbezoeken 
mogen in verband met de maatre-
gelen tegen het coronavirus op dit 
moment niet gebeuren. Het vrije 
inloopspreekuur op woensdag-
middag is voorlopig vervallen. Al-
le loketten voor het Wmo en Werk 
en inkomen op het gemeentehuis 

zijn nu gesloten. Ook het loket In-
formatie- en Adviespunt in de Wa-
terlinie 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. 

Kunstestafette in het gemeentehuis
Ook de kunstestafette is op dit moment gestopt. Er wordt nu geke-
ken wanneer het weer een goed moment is om hier mee door te 
gaan. Zodra dat bekend is, laten we dat weten via de diverse media.

Scheidingsdepot
Het scheidingsdepot is op nor-
male tijden open. Wel is het ex-
tra druk. Om rekening met u en 
andere inwoners te houden, mo-
gen	7	auto’s	op	het	scheidingsde-
pot. Houd 1,5 meter afstand van 
elkaar als u de spullen uitlaadt 
en weggooit. Ook vragen wij re-
kening te houden met het parke-

ren in de straten. Doordat we gro-
tendeels thuiswerken, merken de 
collega’s	van	de	afvalinzameling	
dat dit soms hinder geeft. Parkeer 
alleen in de toegestane parkeer-
vakken. De medewerkers van het 
afval en reiniging houden voor u 
de gemeente schoon. Laten we 
elkaar helpen in deze tijd.

Extra tuingroendepots
Er komen binnenkort drie extra tuingroendepots in Uithoorn/De Kwa-
kel bij. Nu we meer thuiswerken en met beter weer wat vaker in onze 
tuin	werken	is	dit	een	fijne	uitbreiding.	Breng	het	vooral	niet	naar	het	
scheidingsdepot maar naar het tuingroendepot in uw buurt. 
De locaties waar ze komen te staan
•	 Watsonweg/Máximalaan,	nabij	Park	Krayenhoff	in	Meerwijk;
•	 Emmalaan,	Centrum/Oude	Dorp;
•	 Halfweg/Drechtdijk,	De	Kwakel.
Op www.uithoorn.nl/afval staan tekeningen van de locaties.



 TER INZAGE
•	 Wabo,	ambtshalve	wijziging,	ontwerpbeschikking,	het	ambtshalve	ac-

tualiseren	van	de	omgevingsvergunning’.	De	inrichting	betreft	een	on-
bemand tankstation op de locatie Zijdelweg 53 te Uithoorn. Zaaknum-
mer: 8838100. Ter inzage via loket.odnzkg.nl vanaf 20 februari 2020 tot 
en met 2 april 2020. 

•	 Ontwerpbestemmingsplan	Vuurlijn	15-21.	Inzageperiode	vanaf	vrijdag	
3 april 2020 tot en met donderdag 14 mei 2020. Inlichtingen bij mevr. A. 
Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

•	 Ter	inzagelegging	concept	Koersplan	Sociaal	domein.	Inzageperiode	
vanaf 19 maart t/m 28 april 2020. Inlichtingen bij mevr. E. Sarphati, af-
deling Samenleving (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2020-030558, Bezworen Kerf 25, het wijzigen van bedrijfswoning naar 

plattelandswoning (ontvangen 17-03-2020);
- 2020-031383, De Kleine Weelde veld C, het bouwen van 24 smartwo-

ningen: 3 blokjes van 8 rug aan rug woningen (ontvangen 20-03-2020);
- 2020-032066, Boterdijk 76, het realiseren van een in-/uitrit (ontvangen 

23-03-2020);
- 2020-032383, het maken van een dakopbouw, Rozenlaan 82 te De 

Kwakel (ontvangen 24-03-2020);
- 2020-032384, Mgr. Noordmanlaan 76, het vervangen van de bestaan-

de beschoeiing (ontvangen 24-03-2020).
Uithoorn
- 2020-029716, Nicolaas Beetslaan 118, het wijzigen van het kozijn in de 

voorgevel (ontvangen 12-03-2020);
- 2020-030434, Bruine Lijster 28, het realiseren van een dakopbouw (ont-

vangen 16-03-2020);
- 2020-030435, Krakeend 29, het vergroten van de dakkapel (ontvangen 

16-03-2020);
- 2020-030436, Haas 13, het realiseren van een dakkapel (ontvangen 

16-03-2020);
- 2020-030440, Amstelplein 57, het plaatsen van terrasschermen (ont-

vangen 17-03-2020);
- 2020-030505, Industrieweg 12, het bouwen van 12 garageboxen (ont-

vangen 17-03-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
- 2020-007921, Schoolstraat 26, het plaatsen van een nieuw kozijn in het 

bijbehorend bouwwerk (10-03-2020 ingetrokken);
- 2020-0023502, nabij Boerlagelaan, het aanleggen van een laadinfra-

structuur ten bate van elektrische bussen (23-03-2020 vergunningsvrij).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
Uithoorn
- 2020-017164, Knobbelzwaan, het aanleggen van een parkeerplek op 

eigen terrein (verzonden 26-03-2020).

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
- 2020-020670, Poelweg 2, het vergroten van een bestaande opslag-

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi	ciële	mededelingen	en	bekendmakingen	ook	op	www.uithoorn.nl	
en	op	https://zoek.offi	cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen 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, ge-
richt 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 bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige	voorziening’	worden	aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift	brengt	de	rechtbank	griffi	ekosten	in	rekening.	Het	besluit	
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat	er	geen	gebruik	wordt	gemaakt	van	de	vergunning,	kan	een	‘voor-
lopige	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 voor-
ziening 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.offi	cielebekendmakingen.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.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

CORONAHULP UITHOORN 

loods (verzonden 19-03-2020);
- 2020-020006, Drechtdijk 12, het maken van een dakkapel en dakkapel-

len (verzonden 23-03-2020);
- 2020-019236, achter de Noordammerweg 45, het vergroten van een 

kassencomplex d.m.v. laaddocks en parkeerplaatsen (verzonden 24-
03-2020).

Uithoorn
- 2020-016670, Wiegerbruinlaan 4A, het wijzigen van gevelreclame (ver-

zonden 19-03-2020)

OVERIGE 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
- 2020-029830, Jaagpad, plaatsen borden met info werkzaamheden van 

16 maart 2020 t/m 26 februari 2021 (verzonden 18-03-2020);
-	 2020-026959,	Drechtdijk	21,	ontheffi	ng	art.	35	Drank-	en	Horecawet	op	

27 april 2020 en 8 september 2020 (verzonden 19-03-2020).
Uithoorn
- 2020-029386, Thamerlaan 2, ingebruikname gemeentegrond voor het 

plaatsen van een schaftkeet en afvalcontainer t/m 11 april 2020 (ver-
zonden 26-03-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan	Vuurlijn	15-21	met	identifi	catiecode	NL.IMRO.0451.
BPVuurlijn15en21-ON01 met ingang van 3 april 2020 gedurende zes we-
ken ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan Vuur-
lijn 15-21 is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 24 juli 2019 is ge-
sloten voor het perceel Vuurlijn 15-21. Daarin is voor de gemeente als ver-
plichting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen 
waarmee de geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe 
situatie op het perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebou-
wing twee ruimte voor ruimte woningen en een accommodatie voor recrea-
tief nachtverblijf worden gerealiseerd, de bestaande bedrijfswoning aan de 
Vuurlijn 21 naar een burgerwoning wordt omgezet en de bestaande schuur 
aan de Vuurlijn 21 wordt omgezet naar een accommodatie voor recreatief 
nachtverblijf. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan maakt de hierboven 
genoemde ontwikkelingen mogelijk. Eerder heeft het voorontwerpbestem-
mingsplan ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan is op een 
aantal punten gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmings-
plan. De wijzigingen zijn aangegeven in de Nota van beantwoording van 
inspraak- en overlegreacties en ambtelijke wijzigingen die als bijlage in het 
ontwerpbestemmingsplan is opgenomen. 
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21 ligt vanaf vrijdag 3 april 2020 
tot en met donderdag 14 mei 2020 ter inzage. Het ontwerpbestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar-
naast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk in-
formatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openings-
tijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of 
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de 
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een 
beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 2 april 2020
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In Uithoorn zijn er verschillende acties opgestart om u als inwoner te helpen
Mantelzorgers:
Mantelzorg & Meer 
is er voor u
De druk op u als mantelzorger neemt steeds verder toe en kan 
u boven het hoofd groeien. Mantelzorg & Meer luistert graag 
naar u en denkt met u mee over mogelijke oplossingen. Zij kun-
nen samen met u kijken hoe ze uw situatie kunnen verlichten. 
U kunt contact opnemen via (020) 512 7250 of info@mantelzor-
genmeer.nl (09.00-17.00 uur)
- Heeft u behoefte om stoom af te blazen en zoekt u een luis-

terend oor?
- Heeft u iemand nodig die boodschappen haalt?
- Wilt u iemand spreken die even met u meedenkt?
- Wilt u praten over hoe om te gaan met uw partner, ouder of 

kind voor wie u zorgt?
- Voelt u zich eenzaam of maakt u zich zorgen?
- Heeft u goede tips voor andere mantelzorgers?

Facebookgroep Uithoorn 
helpt #Corona
Buurtgenoten in Uithoorn hebben het 
initiatief genomen om andere buurtge-
noten in de gemeente Uithoorn te hel-
pen in verband met alle corona ontwik-
kelingen. Het gaat om kwetsbare men-
sen en ouderen die hulp kunnen gebrui-
ken. Bijvoorbeeld het uitlaten van de 
hond of het doen van boodschappen. 
In	de	facebookgroep	‘Uithoorn	helpt	
#Corona’	kunt	u	de	hulpvraag	stellen	
of hulp aanbieden. www.facebook.com/groups/501799177160993/
Heeft u geen facebook? Dan kunt u ook contact opnemen via 
uithoornhelpt@gmail.com of via de groep op Whats app. Scan hier-
voor deze Q&R code.

Wie anderen wil helpen tijdens de coronacrisis of een hulpvraag wil uitzetten, kan terecht op het  Uithoornse platform 
www.coronahulpuithoornderondevenen.nl. Op dit platform kan vraag en aanbod zo goed en veilig mogelijk aan elkaar 
gekoppeld worden. Deze website is een initiatief van Tympaan de Baat. Meer informatie via het Infopunt Uithoorn voor Elkaar, 
www.uithoornvoorelkaar.nu, (0297) 303 044 of info@coronahulpuithoornderondevenen.nl.

Er zijn veel zorgen door corona. Mensen hebben behoefte aan een 
luisterend oor, omdat ze eenzaam zijn. Spanningen lopen op doordat 
het hele gezin thuis is. Mensen met corona valt de thuis-isolatie zwaar 
en kunnen zich verstoten voelen. Zorgverleners maken meer dan vre-
selijke dingen mee. Wil u daarover praten? Professionals van Partici-
pe Amstelland staan voor u klaar, ook in het weekend. Maakt u zich 
zorgen over een ander, kunt u dat 
ook met ons bespreken. Voor de 
hele regio: Amstelveen, Aalsmeer, 
Uithoorn en Ouder Amstel, telefo-
nisch bereikbaar van op zaterdag 
en zondag van 8.30-17.00 uur via 
(020) 543 0440. Meer informatie: 
www.participe-amstelland.nu

Participe Amstelland biedt 
luisterend oor en hulp


