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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

Zoveel mogelijk op afspraak

Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.
Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak;
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Sociaal loket

We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voorlopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het
gemeentehuis zijn nu gesloten. Ook het loket Informatie- en Adviespunt
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag.

Feestdagen en aangepaste
openingstijden 2021
Het gemeentehuis, balie, receptie, sociaal loket en het scheidingsdepot kunnen afwijkende openingstijden hebben tijdens
de feestdagen:
•
•
•
•
•
•

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

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/

Makkelijk Melden App

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.

Bouw- en woningtoezicht

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.

Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

Ruimte huren?

Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren?
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Openbare vergaderingen welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en
wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wilt
u een vergadering wilt bijwonen of meer informatie? Meld u aan via
(0297) 513231.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

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

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het coronavirus
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.
BOMENKAP CENTRUM UITHOORN
Voor het nieuwe verkeersplan nieuwe verkeersplan is het groen.
moeten een aantal bomen gekapt De Koningin Máximalaan, Laan
worden. Het gaat om bomen bij:
van Meerwijk en een deel van de
• de kruising bij de Koningin Thamerlaan krijgen dan ook een
Máximalaan en de Admiraal brede, verhoogde middenberm
van Ghentlaan
met mooie rijen bomen en kleu• de Laan van Meerwijk tussen rige bloemen. En ook de randen
de Korte Boterdijk en de Konin- krijgen waar mogelijk een groene
gin Máximalaan
uitstraling. Op www.uithoorn.nl/
• de Thamerlaan tussen Konin- bekendmakingen staat een overgin Máximalaan en Prinses zicht van de bomen die gekapt en
Christinalaan/Prinses Irenel- nieuw geplant worden. De kap van
aan
de bomen staat gepland voor hal• De maximalaan tussen de laan verwege april. De werkzaamhevan Meerwijk en de pr. Irene- den voor het nieuwe verkeersplan
brug
beginnen vanaf april. De kap van
• Prinses Irenelaan tussen Tha- de bomen staat voor halverwemerlaan en Dorpsstraat
ge april gepland. Eind 2022 is het
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe verkeersplan klaar.
VOORAANKONDIGING WEGAFSLUITING DEEL THAMERWEG
Vanaf ongeveer half april is de u nu al vragen, dan kunt u mailen
Thamerweg tussen de Petrus naar gemeente@uithoorn.nl onSteenkampweg en de Burge- der vermelding Project Vinckemeester Van Meetelenstraat afge- buurt - Thamerweg.
sloten voor alle verkeer. De afsluiting is nodig in verband met werkzaamheden voor het bouwplan
Vinckebuurt – Allure aan de Amstel en duurt naar verwachting ongeveer 6 weken.
In de volgende editie van de gemeentepagina komt meer informatie over verkeersomleidingen,
planning, wie de projectleider is
en nog veel meer. Omdat deze
editie na half april is, geven wij
al eerder informatie via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Heeft

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Gemeentewerf en scheidingsdepot

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.

-

Dit kan door telefonisch contact
op te nemen met het Sociaal Loket: (0297) 513111. Graag vragen naar Maaike Adriaans, contactpersoon toeslagenaffaire. Samen met de ouder wordt dan gekeken wat de gemeente aan hulp
kan bieden.

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

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

-

Op dit moment is de gemeente
druk bezig contact te zoeken met
mogelijk gedupeerden van de toe-

slagenaffaire. Omdat de gemeente niet weet of zij op dit moment
daadwerkelijk iedereen in Uithoorn/De Kwakel bereikt die deze
hulp nodig heeft, doet zij daarom
nogmaals een verzoek aan ouders om zich hiervoor te melden.

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.

-

De Belastingdienst compenseert
ouders die zijn getroffen door de
problemen met de kinderopvangtoeslag. Maar soms is deze compensatie niet genoeg. Er kunnen
ook problemen op andere vlakken
ontstaan. Waaronder inkomen en
schulden, werk, huisvesting, zorg
en het opvoeden van de kinderen.
De gemeente Uithoorn wil deze
ouders daarom aanvullende hulp
aanbieden.

Werk in uitvoering

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus
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
• 2021-031977, Achterweg 50, het verbreden van de dam. (ontvangen
18-03-2021);
• 2021-034235, Jaagpad 14, het plaatsen van een rieten dak. (ontvangen
25-03-2021);
• 2021-034240, Anemoonlaan 39, het parkeren in de voortuin. (ontvangen 28-03-2021);
• 2021-034624, Anemoonlaan 57, het parkeren in de voortuin. (ontvangen 30-03-2021);
• 2021-035037, Boterdijk 123, het vergroten van de bestaande woning.
(ontvangen 30-03-2021);
• 2021-035022, Achterweg 20, het uitbreiden van de verwerking/bedrijfsruimte van de kwekerijen. (ontvangen 31-03-2021);
• 2021-035027, Noorddammerweg 68, het wijzigen van de functie van de
woning. (ontvangen 31-03-2021).
Uithoorn
• 2021-031982, Fregat 20, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen
19-03-2021);
• 2021-032604, Hugo de Grootlaan 40, het aanpassen van de kozijnen
in de voorgevel. (ontvangen 22-03-2021);
• 2021-032999, Fregat 5, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 2303-2021);
• 2021-032992, Fregat 3, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 2303-2021);
• 2021-032986, Anthony Fokkerweg 26, het aanvragen van een in / uitrit.
(ontvangen 23-03-2021);
• 2021-034228, Wilhelminakade 139, het plaatsen van balkonbeglazing.
(ontvangen 25-03-2021);
• 2021-034629, Koningin Julianalaan 5, het plaatsen van een dakkapel.
(ontvangen 30-03-2021).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2021-023435, Pastoor J. van Dijklaan 11, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken, verzonden 01-04-2021).

Uithoorn
• 2021-021379, Tesselschadelaan 1, het bouwen van een dubbelle dakkapel met nokverhoging (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
• 2021-017547, Arthur van Schendellaan 100A, het bouwen van een multifunctionele accommodatie MFA (verzonden 22-03-2021).

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
• 2021-022762, Pastoor L. Pullenlaan 18, het plaatsen van een dakkapel
aan de achterzijde van de woning (verzonden 01-04-2021).

Uithoorn
• 2021-016953, Stationsstraat 41- 45, het plaatsen van een serre bij het
Spoorhuis (verzonden 19-03-2021);
• 2021-015519, Wilhelminakade 135, het plaatsen van 2 pergola’s (verzonden 19-03-2021);
• 2021-025060, Ebro 116, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 2203-2021);

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
•
•
•

2021-014063, Colijnlaan 18, het plaatsen van een dakkapel (verzonden
22-03-2021);
2021-017547, Arthur van Schendellaan 100A, het bouwen van een multifunctionele accommodatie MFA (verzonden 29-03-2021);
2021-016945, Krakeend 21, het verplaatsen van de voordeur en vergroten raam in de voorgevel (verzonden 29-03-2021).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
• 2021-035114, Koningin Máximalaan, het aanvragen van een drank- en
horecavergunning. (ontvangen 29-03-21).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2021-031622, Cort van de Lindenplein 5, het starten van een catering
fastfoodrestaurant. (ontvangen 18-03-2021).
VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Uithoorn
Om mensen met een loopbeperking in staat te stellen zoveel mogelijk deel
te nemen aan het maatschappelijk verkeer worden voor hen gehandicaptenparkeerplaatsen ingesteld. Daarom is besloten om bij de kruising Heijermanslaan-Wiegerbruinlaan een algemene gehandicaptenparkeerplaats
in te stellen.
Verkeersbesluit verplicht (brom)fietspad Poelweg Uithoorn
De huidige (brom)fietsvoorziening loopt ter hoogte van de Poelweg nu nog
zuidelijk van de busbaan. In het HOVASZ-project is besloten de toekom-

WWW.UITHOORN.NL

stige (brom)fietsvoorziening vanaf de Poelweg richting het westen, ten zuiden van de busbaan te laten lopen. Om (brom)fietsers vanuit Uithoorn een
conflict te besparen wordt een mogelijkheid tot afslaan gecreëerd voorafgaande aan de Poelweg.

Verkeersbesluit verlagen maximale doorrijhoogte
Prinses Amaliaviaduct Uithoorn
Om voertuigbewegingen van vrachtwagens tegen te gaan, maar de bevoorrading in het Oude Dorp van Uithoorn niet te beperken, wordt de hoogtebegrenzer onder het prinses Amaliaviaduct komende vanaf de Amsterdamseweg verlaagd naar 3,00m.
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 19 mei 2021 bezwaar maken tegen
deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de
gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl.

