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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

Feestdagen en 
openingstijden
Het gemeentehuis, sociaal loket en het scheidingsdepot kunnen 
afwijkende openingstijden hebben tijdens de feestdagen:

Goede Vrijdag 15 april: gemeentehuis gesloten, scheidingsdepot 
Uithoorn open 9.00-12.30 en van 13.00-16.30 uur

Pasen 17 en 18 april: gemeentehuis en scheidingsdepot gesloten

Koningsdag 27 april: gemeentehuis en scheidingdepot gesloten

Bevrijdingsdag donderdag 5 mei 2022: gemeentehuis gesloten

Brugdag vrijdag 6 mei 2022: gemeentehuis gesloten

Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022: gemeentehuis gesloten

Brugdag vrijdag 27 mei 2022: gemeentehuis gesloten 

2e Pinksterdag maandag 6 juni 2022: gemeentehuis gesloten

Denk mee bij grote projecten en initiatieven in Uithoorn en 
De Kwakel. Op Uithoorndenktmee krijg je alle informatie 
over inspraakbijeenkomsten, presentaties en ontwikkelingen 
binnen de projecten. Maar je krijgt vooral de ruimte om 
je mening, je vragen en je wensen te laten horen. Aan de 
gemeente en aan andere inwoners. 

Geïnteresseerd? Denk mee op www.uithoorndenktmee.nl Gemeente Uithoo
rn

Evenementen en activiteiten
Inmiddels mag er gelukkig weer meer en zijn er minder coronabeper-
kingen. Dat laat zich ook zien in het plannen en organiseren van eve-
nementen, cursussen en bijeenkomsten. Kijk op onze evenementen-
kalender via www.uithoorn.nl om te zien wat er de komende tijd in Uit-
hoorn en De Kwakel gepland staat. Wilt u ook een evenement of ac-
tiviteit organiseren, kijk via www.uithoorn.nl/evenementen hoe u dat 
kunt doen.

10-04-2022 Wandeltocht Uithoorns Mooiste

23-04-2022 Bokkentocht Uithoorn en De Kwakel

24-04-2022 AKU hardloopwedstrijd - Uithoorns Mooiste

27-04-2022 Koningsdag De Kwakel 2022

04-05-2022 Dodenherdenking Egeltjesbos De Kwakel

14-05-2022 Braderie Amstelplein

21-05-2022 Rommelroute Uithoorn

31-05-2022 t/m Avond4daagse Uithoorn en De Kwakel
03-06-2022

03-06-2022 t/m Internationaal Scootertreffen De Kwakel
06-06-2022

08-06-2022 Buitenspeeldag

11-06-2022 Kwakel Open Air Festival

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

WERKZAAMHEDEN AANLEG ONTSLUITINGSWEG 
WOONWIJK DE RIETKRAAG EN HERINRICHTING 
PARKEERTERREIN KDO 

Wat betekent dit voor u?
Doorrijden op de Vuurlijn is niet meer mogelijk. Fietsers gaan over de 
oude weg heen en kruisen het werkvak. Aan de oostkant, blijven mini-
maal 20 parkeerplaatsen beschikbaar. Deze parkeerplaatsen zijn met 
de auto alleen te bereiken vanaf de Ringdijk/Noordammerweg. 

Omleiding
Wilt u richting De Kwakel via de Vuurlijn? Dan moet u moet rekening 
houden met een omleidingsroute. Die gaat via de Koningin Máxima-
laan en de Poelweg. De Poelweg wordt tussen de Ringdijk en Iepen-
laan tijdelijk tweerichtingsverkeer. Omwonenden hebben een brief ont-
vangen waarin precies staat hoe en wanneer alles wordt uitgevoerd.

Bereikbaarheid In den Ossewaerd
In den Ossewaerd is bereikbaar via de Ringdijk/Noordammerweg. 
Gasten kunnen eventueel ook parkeren op de Ambachtshof en lopend 
over het bruggetje naar In den Ossewaerd. 

Bereikbaarheid KDO
Wilt u naar KDO met de auto? Volg dan de omleidingsborden vanaf de 
Vuurlijn en Ringdijk naar de Anjerlaan, dan komt u vervolgens via de 
Evenementenlaan op de parkeerplaats van het terrein. Wij adviseren 
om zoveel mogelijk met de fiets te komen.

Vragen
Werken aan de weg brengt helaas hinder met zich mee. Wij hopen op 
uw begrip. Hebt u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust 
contact met ons op (0297) 513 111.

Begin april begint de aannemer van der Steen met de aanleg van de 
definitieve ontsluitingsweg voor de woonwijk De Rietkraag, de inrich-
ting van de fietsstraat op de Vuurlijn en de herinrichting van het par-
keerterrein bij KDO en de Vuurlijn. Alle fases en werkzaamheden kunt 
u in detail teruglezen via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering 

Wat doen we?
Het parkeerterrein wordt opnieuw aangelegd, met daaromheen een 
fietsstraat. Daarnaast komt er een coupure (een doorgang) door de 
dijk om De Rietkraag met de Vuurlijn te verbinden. De aannemer be-
gint aan de kant van de Poelweg. 

Ja, ik denk mee! Op Uithoorndenktmee.nl
Actuele projecten:
• Legmeerbos
• Schansgebied
• Omgevingsvisie Uithoorn
• Mobiliteitsvisie
• Nieuwbouw Vakcollege thamen
• Kootpark-Oost
• en nog veel meer!

Gemeente Uithoo
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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

Spoordijk
Sinds januari wordt er gewerkt aan een overkluizing (bescherming) van 
de waterleiding in de bocht van de spoordijk. Deze werkzaamheden 
worden in de eerste week van april afgerond. De aangebrachte grond 
blijft liggen, het gebied blijft afgesloten werkterrein. Ook de aangebrach-
te voorbelasting bij Aan de Zoom blijft voorlopig liggen, op de spoordijk 
zullen verder geen werkzaamheden uit gevoerd worden.

Busbaan
Afgelopen maand is een gedeelte van de geluidschermen geplaatst, in 
april worden de rest van de rest van de schermen geplaatst tussen de 
stijlen. Daarmee zijn de werkzaamheden aan de geluidschermen klaar. 
Achter de geluidschermen wordt in april het bestaande asfalt verwijderd 
door het wegfrezen van het asfalt. Voor omwonenden kunnen overdag 
geluidshinder ervaren. Zodra het asfalt weggefreesd is, wordt de be-
tonnen onderbaan en de waterafvoer voor de trambaan aangebracht. 
Langs de busbaan worden elektriciteitskabels getrokken voor de tram 
en wordt er glasvezel en riolering aangelegd. Zodra alle kabels en leidin-
gen zijn aangebracht, wordt de eerder gegraven sleuf afgedicht.

Ter hoogte van de Couperuslaan wordt de duiker gerepareerd (onder-
doorgang voor water) onder de busbaan. Dit gebeurt op 11 en 12 april. 
Vanaf 4 april worden hiervoor voorbereidingen getroffen, vanaf 13 april 
wordt alles weer opgeruimd. Fietsers worden verzocht tussen de Indu-
strieweg en de Admiraal de Ruyterlaan af te stappen en te voet de werk-
zaamheden te passeren.

Halte Uithoorn Centrum
In maart wordt begonnen met de aanleg van het nieuwe parkeerterrein 
bij halte Uithoorn Centrum, in april worden de werkzaamheden hiervoor 
afgerond en kan het nieuwe parkeerterrein gedeeltelijk in gebruik wor-
den genomen. Ook wordt er verder gebouwd aan de toekomstige tram-
halte: Alles wordt voorbereidt om het wissel aan te kunnen brengen en 
worden de keerwanden bekleed tussen trambaan en busbaan met ste-
nen.

Nieuwe werklocatie: busstation
Op maandag 25 april wordt begonnen met de werkzaamheden op het 
busstation. In meerdere fases nemen wordt elk busperron onder han-
den genomen. Er wordt begonnen met de bouw van een nieuwe fi etsen-
stalling: aan de kant van Vakcollege Thamen. Begin mei wordt begon-
nen met de vernieuwing van de perrons. Per fase is er één perron buiten 
gebruik en vertrekken die bussen tijdelijk vanaf een andere halte. Waar 
de bus vertrekt, wordt op het busstation aangegeven op een groot (nog 
te plaatsen) informatiebord, op de digitale halte-informatie en bij de reis-
informatie van de busvervoerder. Op het busstation is ook een ‘gebieds-
congiërge’ aanwezig: André. Hij beantwoordt vragen over de bouw en 
de looproutes. De werkzaamheden op het busstation duren tot en met 
eind augustus 2022.

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

WWW.UITHOORN.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 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) 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 lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit ver-
meld, 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 Uit-
hoorn), 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 
burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behal-
ve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar 
heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uit-
gevoerd. 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’ wor-
den 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 be-
slissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuurs-
recht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digi-
taal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw beroeps-
schrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit waarte-
gen 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 voorzie-
ning’ 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 ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (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.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 ‘auto-
matisch’ geïnformeerd 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
• 2022-036219, Jaagpad 25, het bouwen van een nieuwbouwwoning.
Uithoorn
• 2022-032787, Langs de Baan 8, het verbouwen van de gevel. (ontvangen 

18-03-2022);
• 2022-035636, Anthony Fokkerweg 20, het overkappen van een helling-

baan. (ontvangen 25-03-2022);
• 2022-035605, Johan de Wittlaan 111, het plaatsen van een dakkapel. (ont-

vangen 24-03-2022);
• 2022-036214, Spoordijk, het plaatsen van een grondkering. (ontvangen 30-

03-2022);

• 2022-036206, Eger 67, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 30-03-
2022);

• 2022-033409, Thamenhof, het bouwen van 3 appartementen blokken. (ont-
vangen 21-03-2022).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2022-027314, Drechtdijk 25, het slopen van een fundering (ingetrokken 24-

03-2022).

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de 
aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de 
colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2022-016257, Boterdijk 177, het plaatsen van dakkapellen, wijziging dak-

goot en aanpassen gevel (verzonden 23-03-2022).

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
• 2021-109469, naast Vuurlijn 17, het bouwen van een 2onder1 kap woning 

(verzonden 21-3-2022).
Uithoorn
• 2021-116204, Amsteldijk-Noord 106, het realiseren van een loods (verzon-

den 23-03-2022);
• 2022-024114, Pieter Hellendaalweg 12, het vervangen van een garagedeur 

(verzonden 24-03-2022);
• 2022-026993, Pimpelmees 2, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 

29-03-2022);
• 2022-019763, Bijvoet 26, het plaatsen van een binnendeur (verzonden 31-

3-2022);
• 2022-016665, Langs de Baan 1, het plaatsen van een kozijn en het reali-

seren van een uitbouw (verzonden 31-03-2022);
• 2022-031405, Krakeend 20, het verplaatsen van een deurkozijn (verzon-

den 31-3-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-034426, sportvereniging KDO, het aanvragen van een evenementen-

vergunning Sport en Spel weekend De Kwakel voor kinderen van 27 t/m 30 
mei 2022. (ontvangen 24-03-2022);

• 2022-035413, kantine sporthal De Kwakel, een melding paracommerciële 
instelling op 23 april 2022. (ontvangen 26-03-2022).

Uithoorn
• 2022-032502, Marktplein 2a , het aanvragen van een incidentele festiviteit 

op 27 april 2022. (ontvangen 20-03-2022); 
• 2022-033043, Constantijn Huygenslaan 45, het plaatsen van een afvalcon-

tainer van 2 mei t/m 30 juli 2022. (ontvangen 17-03-2022);
• 2022-034405, Eendracht 4, het aanvragen van een klein evenement een 

straat BBQ op 26 juni 2022. (ontvangen 23-03-2022);
• 2022-035315. Prinses Christinalaan 91, het plaatsen van een afvalcontai-

ner. (ontvangen 28-03-2022);
• 2022-035808, Stationsstraat 41, het aanvragen van een alcoholwet vergun-

ning voor 27 april 2022. (ontvangen 29-03-2022);
• 2022-035796, Amstelplein, het aanvragen van een evenementenvergun-

ning voor Cadeaumarkt voor 04 maart 2023. (ontvangen 29-03-2022);
• 2022-035800, Amstelplein, het aanvragen van een standplaatsvergunning 

voor verkoop Indian food. (ontvangen 29-03-2022);
• 2022-036425, het aanvragen van een evenementenvergunning voor de 

“Kunstroute Zijdelveld” van 11 t/m 12 juni 2022. (ontvangen 30-03-2022);

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
• 2022-022513, Drechtdijk 21, incidentele festiviteit op 1 april 2022 (verzon-

den 24-03-2022).
Uithoorn
• 2022-022773, C. Verolmelaan 160-166, magazijnverkoop van 6 t/m 9 april 

2022 (verzonden 21-03-2022);
• 2022-030510, diverse locaties in Uithoorn en De Kwakel, verklaring van 

geen bezwaar voor het organiseren van een Bokkentocht op 23 april 2022 
(verzonden 21-03-2022);

• 2022-023860, route door Uithoorn en De Kwakel, verklaring van geen be-
zwaar voor het organiseren van de wandeltocht, Uithoorns Mooiste de 
Wandeling op 10 april 2022 (verzonden 25-03-2022).

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.
• Vastgestelde Gebiedsvisie Ruilverkaveling De Kwakel. Inzageperiode van 

woensdag 9 maart 2022 t/m 20 april 2022. Inlichtingen bij M. Westerbos, 
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. 

Wat een heerlijke zonnige lande-
lijke compostdag was het zater-
dag, 26 maart. Op de werf naast 
het scheidingsdepot konden be-
woners gratis een compostzak 
ophalen. Iedereen was ook bereid 
om te doneren voor Giro 555 Oe-
kraïne. We hebben 204 euro op-
gehaald. Wethouder Hans Bouma 
heeft dit in ontvangst genomen en 
draagt zorg dat het geld op Giro 
555 wordt gestort. Niet geweest? 
Er liggen nog gratis compostzak-

ken op het scheidingsdepot Kijk 
voor actuele openingstijden op 
www.uithoorn.nl/contact OP = OP!

Met dank aan onze inwoners
Met deze compostactie bedanken 
we inwoners voor de inspannin-
gen om gft-afval te scheiden. Het 
verwerken van gft-afval tot com-
post is goedkoper dan verbran-
den, zorgt voor minder luchtver-
vuiling en bespaart grondstoffen. 
Hoe schoner het gft wordt aan-

26 maart landelijke 
compostdag

geleverd, hoe beter de kwaliteit 
van de compost is die afvalver-
werkingsbedrijf Indaver uit Alphen 
aan den Rijn ervan maakt. Het is 
dus belangrijk dat het afval thuis al 
zo goed mogelijk wordt geschei-
den. 

De lente komt er aan
Het Nederlandse lenteweer zit 
niet altijd even mee. Maar zodra 

de zon schijnt is het tijd om weer 
lekker buiten in de tuin of op het 
balkon te werken. Verwen uw tuin 
of potten met planten en bloemen 
op het balkon extra door de aar-
de te verrijken met een bijzondere 
grondstof: compost! Deze grond-
stof maken wij van uw ingelever-
de gft. Uw inspanning om goed af-
val te scheiden, ziet u weer terug 
in uw tuin of balkon.




