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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) 513 111 
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) 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.

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) 513 111 
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden
Informatie over actuele openingstijden www.uithoorn.nl/contact
• 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

• Facebookgroep Uithoorn helpt #Corona 
 www.facebook.com/groups/501799177160993/ 
 Geen facebook? Mail via uithoornhelpt@gmail.com
• www.coronahulpuithoornderondevenen.nl Informatie via het 

Infopunt Uithoorn voor Elkaar, www.uithoornvoorelkaar.nu 
 (0297) 303 044 of 
 info@coronahulpuithoornderondevenen.nl. 
• Mantelzorgers: Mantelzorg & Meer via (020) 512 7250 of 
 info@mantelzorgenmeer.nl (09.00-17.00 uur)
• Participe Amstelland voor de hele regio: Amstelveen, Aalsmeer, 

Uithoorn en Ouder Amstel, telefonisch bereikbaar van op 
zaterdag en zondag van 8.30-17.00 uur via (020) 543 0440. 

 Meer informatie: www.participe-amstelland.nu 

Wijzigingen afvalkalender
• Hoewel er dit jaar geen festiviteiten zijn op 27 april, gaat de 

inzameling van papier in Meerwijk-Oost niet door. In plaats 
daarvan wordt het papier zaterdag 25 april opgehaald.

• Voor Meerwijk -Oost en Dorpscentrum/Thamerdal staat per 
ongeluk een takkendag op 5 mei ingepland. Dit is vrijdag 8 mei.

• Ook vanwege 5 mei, eens per 5 jaar een wettelijke feestdag, 
is de papierinzameling van dinsdag 5 mei naar zaterdag 2 mei 
verzet voor Zijdelwaard-Zuid, Bedrijventerrein en De Regentes.

• Op donderdag 21 mei is het Hemelvaart. De inzameling van 
PMD is in Meerwijk-Oost op zaterdag 23 mei. De inzameling 
van PMD is ook naar 23 mei voor Thamerdal/Dorpscentrum.

• Op donderdag 21 mei is het Hemelvaart. De inzameling van 
PMD is in Meerwijk-Oost en Thamerdal/Dorpscentrum op 
zaterdag 23 mei. 

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 

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. 

Textielcontainers
Sympany, het bedrijf dat voor on-
ze gemeente de textielcontainers 
leegt en het ingezamelde tex-
tiel sorteert en afzet, kan door de 
maatregelen tegen corona voorlo-
pig kleding geen tweede leven ge-
ven. Kosten voor (extra) opslag en 
transport lopen op terwijl de waar-

de en kwaliteit van het ingezamel-
de textiel daalt door opslag voor 
onbepaalde tijd. Zij doen een drin-
gende oproep om kleding die u wilt 
weggooien, tijdelijk thuis te hou-
den en het niet in een textielcon-
tainer of restafvalcontainer te gooi-
en, maar ook niet bij te plaatsen.

Eikenprocessierups
Zodra de eikenprocessierupsen 
uit de eitjes komen, de rupsen zich 
ontwikkelen en nestjes vormen, 
worden de nestjes met rupsen op-
gezogen. We ruimen vooral de 
nesten op die boven fi ets- en voet-
paden hangen en op speelplaat-
sen waar veel kinderen komen. Op 
dit moment komen de eerste eitjes 

uit en zullen de rupsjes zich gaan 
ontwikkelen. Rond mei begint de 
aannemer met opzuigen, dan zijn 
de nestjes gevormd. Ziet u nest-
jes of heeft u overlast, dan kunt 
u dit melden via uithoorn.nl/mel-
ding. De bomen worden dan ge-
markeerd met waarschuwingslin-
ten en de nestjes opgezogen.

#Coronahulpuithoorn 

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 htt-
ps://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. Die stukken liggen 
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter 
inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek 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 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 schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voor-
ziening’ 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 be-
slissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuurs-
recht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digitaal 
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 
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
• 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.

• Concept-Beleidsregels standplaatsen. Inzageperiode vanaf 16 april 
2020 t/m 27 mei ter inzage. Informatie bij mevr. L. van der Salm (0297) 
513 111, afdeling Buurt.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-034792, nabij de Poelweg, het plaatsen van een damwand en het 

verbreden van een brug (ontvangen 30-03-2020);
• 2020-037273, Vuurlijn 78, het ophogen van een perceel (ontvangen 06-

04-2020)
Uithoorn
• 2020-034797, Marktplein 63, het verstevigen van de constructie van ca-

fé De Gevel (ontvangen 31-03-2020);
• 2020-036226, Colijnlaan 24, het plaatsen van een schutting (ontvangen 

02-04-2020);
• 2020-037279, Burgemeester Brautigamlaan 12, het plaatsen van een 

schutting (ontvangen 07-04-2020);
• 2020-037283,Vuurlijn tussen Ringdijk en Watsonweg, het reconstrue-

ren van de weg en het verbeteren van de dijk (ontvangen 07-004-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-021237, Koekoek 118, het realiseren van een uitweg met laadpaal 

ingetrokken, verzonden 08-04-2020).

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:
De Kwakel
• 2020-019233, Iepenlaan 9, het bouwen van een berging met carport en 

veranda (verzonden 30-03-2020);

Vervolg op volgende blz.

In tegenstelling tot veel voedselban-
ken in Nederland, heeft de voed-
selbank in de gemeente Uithoorn 
weinig problemen als het gaat om 
te weinig aanvoer van eten. ,,Daar 
zijn we natuurlijk erg trots op,” aldus 
wethouder Ria Zijlstra. ,,Ik weet dat 
de voedselbank, net als ik, enorm 
dankbaar is dat er in Uithoorn/De 
Kwakel zoveel gedoneerd wordt. 
Hopelijk blijft dit zo. Ook op dit vlak 
merk je dat de samenhorigheid in 
onze gemeente hoog is. Mooi om 
te zien,” vertelt de wethouder. Maar 
net als veel andere voedselbanken 

kampt de voedselbank in Uithoorn/
De Kwakel wel met een tekort aan 
vrijwilligers. Sinds de uitbraak van 
de coronacrisis zijn veel oudere 
vrijwilligers (tijdelijk) gestopt. Om-
dat zij in de risicogroep vallen blij-
ven zij uiteraard thuis. Nieuwe vrij-
willigers zijn dus van harte welkom. 
Wie hier meer over wilt weten kan 
een kijkje nemen op de website 
www.voedselbankuithoorn.nl. 
Of neem contact op met bestuurslid 
vrijwilligerszaken Frans Bakker via  
vrijwilligersbeleid@voedselbankuit-
hoorn.nl.

Voedselbank Uithoorn/De Kwakel 
naarstig op zoek naar vrijwilligers



een onafhankelijke adviescommissie. De commissie hoort en adviseert 
de bestuursorganen. Aangaande de samenstelling van de commissie en 
de procedure die de commissie volgt heeft de raad, het college, de bur-
gemeester en de leerplichtambtenaar op 31 maart 2020 de op 10 decem-
ber 2020 vastgestelde regeling aangepast conform het raadsbesluit van 24 
mei 2012. De aangepaste regeling treed in werking na de dag van bekend-
making. De voorgaande regeling, de regeling bezwaarschriftencommissie 
van het college, burgemeester en leerplichtambtenaar gemeente Uithoorn 
2020 wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van deze re-
geling. De Regeling bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn 2020 
zal worden gepubliceerd op www.overheid.nl. 

GEACTUALISEERDE BELEIDSREGEL PFAS GEMEENTE UITHOORN 
EN BODEMKWALITEITSKAART PFOS EN PFOA
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend 
dat zij op 31 maart 2020 het ‘Besluit van de gemeente Uithoorn van 31 
maart 2020 met zaaknummer 2020-030997 tot vaststelling van de Beleids-
regel PFAS gemeente Uithoorn 2020’ hebben vastgesteld (geactualiseerde 
Beleidsregel PFAS gemeente Uithoorn 2020). Op grond van het Besluit Bo-
demkwaliteit in combinatie met de zorgplicht zoals opgenomen in de Wet 
Bodembescherming (art. 13 Wbb) hebben B&W bepaald hoe zij omgaan 
met het toepassen van grond en bagger binnen de gemeente Uithoorn, 
waarin PFAS zijn aangetroffen. Tevens hebben zij de bodemkwaliteitskaart 
PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied vastgesteld. Het besluit van 
de gemeente Uithoorn van 19 februari 2019 met nummer 2018-080495, tot 
vaststelling van de beleidsregel voor het toepassen van PFOS- en PFOA-
houdende grond en baggerspecie op de landbodem in de gemeente Uit-
hoorn is ingetrokken. Tevens heeft het college besloten een mandaat te 
verstrekken aan de verantwoordelijk wethouder om binnen de kaders van 
de geactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Uithoorn 2020 te beslis-
sen over bodemkwaliteitskaarten voor PFOS en PFOA.

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.
Uithoorn
• 2020-018518, Wiegerbruinlaan 77, het afwijken van het bestemmings-

plan voor een fitnesscentrum (verzonden 01-04-2020);
• 2020-021241, Legmeer-West veld E-H, Het oprichten van 55 woningen 

(verzonden 08-04-2020);
• 2020-022686, Grevelingen 40, het restaureren en herbestemming van 

de voormalig Genieloods tot woning (verzonden 09-04-2020);
• 2020-030440, Amstelplein 57, het plaatsen van terrasschermen (ver-

zonden 07-04-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Om rechtmatig uitvoering te kunnen blijven geven aan de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning is de Verordening Wmo per 1 januari 2020 aange-
past. Aanpassing is het gevolg van de wijzigingen voorkomend uit juris-
prudentie en de invoering van het abonnementstarief. Omdat er een ad-
ministratief-technische wijziging heeft plaatsgevonden is de verordening 
opnieuw vastgesteld. De raad heeft op 28 februari 2020 de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020/1 vastgesteld en de Ver-
ordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020 ingetrokken. De 
verordening treed op 1 januari 2020 in werking.

REGELING BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE GEMEENTE 
UITHOORN 2020 
De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar laten 
zich omtrent te nemen beslissingen op bezwaarschriften adviseren door 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Inwerkingtreding 
De geactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Uithoorn 2020, de bo-
demkwaliteitskaart PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied en het 
mandaat van de verantwoordelijk wethouder treden in werking met ingang 
van de dag na de datum van publicatie van deze bekendmaking.

CONCEPT-BELEIDSREGELS STANDPLAATSEN IS VASTGESTELD
Het college van burgemeester en wethouders hebben op 24 maart 2020 
de concept- Beleidsregels standplaatsen Uithoorn 2020 vastgesteld. De-
ze beleidsregels liggen van 16 april 2020 t/m 27 mei ter inzage. Alle bij ons 
bekende standplaatshouders hebben een exemplaar toegestuurd gekre-
gen en ook de winkeliersverenigingen. Om zo min mogelijk mensen op de 
been te brengen in deze tijd kunnen overige belanghebbenden en belang-
stellenden de beleidsregels inzien op de website van de gemeente. Als 
dat niet voor u mogelijk is stuurt u dan een email naar gemeente met ge-
meente@uithoorn.nl o.v.v. ter inzage standplaatsen zodat u een exemplaar 
wordt toegestuurd. Na deze 6 weken zal met in achtneming van ingedien-
de zienswijzen het beleid definitief worden vastgesteld.

TIJDELIJK OPHEFFEN EENRICHTINGSVERKEER POELWEG TUS-
SEN DE VUURLIJN EN DE IEPENLAAN IN DE KWAKEL TE UIT-
HOORN T.B.V. BOUWVERKEER DE RIETKRAAG
In de komende tijd zal het nieuwbouw project De Rietkraag in De Kwakel 
gerealiseerd worden. Het bouwverkeer zal gebruik maken van de Poel-
weg en de Iepenlaan. Hiertoe wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld 
op een gedeelte van de Poelweg tussen de Vuurlijn en de Iepenlaan, dit 
wordt met bebording aangegeven. Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt 
in de Staatscourant (zie kader digitale bekendmakingen).

WWW.UITHOORN.NL




