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

Gem

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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

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.

Koningsdag, ook dit jaar
anders dan anders
De coronacrisis beheerst nog steeds ons leven. Net als vorig
jaar rond deze tijd, wordt iedereen aangemoedigd om zoveel
mogelijk thuis te blijven. Ook met Koningsdag. Er mogen op 27
april 2021 in het hele land, dus ook in de gemeente Uithoorn,
geen vrijmarkten (met vrije verkoop van goederen, eten en drinken), optredens, evenementen of andere vormen van samenkomsten worden georganiseerd. Ook buurt- of straatborrels zijn
niet toegestaan.
Organiseer niet iets vanuit uw raam, balkon of dakterras waar
mogelijk publiek op afkomt. We willen voorkomen dat voorbijgangers of buren zich voor uw huis op de stoep of op straat
gaan verzamelen en te dicht bij elkaar gaan staan. En ook met
Koningsdag geldt: u mag thuis maximaal 1 persoon ontvangen.
Houd ook dan 1,5 meter afstand tot elkaar.
Is het mogelijk om een (kinder)vrijmarkt te organiseren?
Momenteel is het niet mogelijk om evenementen te organiseren.
Het organiseren van een (kinder)vrijmarkt is daarom niet mogelijk. Dit geldt ook voor een kleedjesverkoop in uw voortuin. Het
doel van deze maatregelen is om zoveel mogelijk beweging tegen te gaan om daarmee besmettingen te voorkomen. Gelijktijdig geldt er voor winkeliers dat zij verantwoordelijk zijn voor
een sobere uitstraling van het afhaalpunt om groepsvorming te
voorkomen.
Samengevat
Initiatieven zijn niet toegestaan, die:
• de kans op samenscholing vergroten, zoals algemene muziekpunten.
Initiatieven zijn wel toegestaan, die:
• een gerichte, individuele actie betreffen (zoals bijvoorbeeld
kortdurende muziek, voor gym bij bejaardentehuizen, e.d.).
Hierbij is het nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om te voorkomen dat dit mensen aantrekt en/of
samenscholing plaatsvindt.
Bezoek Koningspaar aan Eindhoven
Gebruik voor de rest uw fantasie om er toch een leuke dag
van te maken! En wilt u het bezoek van het koningspaar
aan Eindhoven zien? Deze is te volgen via de NOS en via
Koningsdageindhoven.nl.

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.

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 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

Steunmaatregelen voor de
horeca
De coronapandemie beheerst inmiddels al meer dan een jaar ons
dagelijks leven. Voor een gedeelte van de ondernemers is de onzekerheid over het voortbestaan
hierdoor toegenomen. Vooral de
horecasector is ongekend hard
geraakt. Na maanden van sluiting in de eerste zware lockdown
is de horeca op dit moment alweer sinds oktober 2020 gesloten. De gevolgen voor de horecaondernemers zijn groot. De gemeente biedt ook voor het jaar
2021 de horecaondernemers in
de gemeente Uithoorn de volgende steun:
Terrassen
Allereerst gaat de gemeente opnieuw verruimde terrassen toestaan wanneer dit weer kan. Horecaondernemers moeten bij het
Ondernemersloket aangeven of
ze hier gebruik van willen maken.
Geef hierbij aan of u:
• een andere inrichting of opstelling wil dan afgelopen jaar.
Stuur dan een plattegrond
mee.
• of het gaat om dezelfde uitbreiding als vorig jaar. Dan is
het voldoende om alleen aan
te geven dat u hier weer gebruik van wil maken.

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

Burgerpeiling 2021
Een paar weken geleden heeft de
gemeente een aantal inwoners op
basis van een willekeurige selectie uit het inwonersbestand een
uitnodiging gestuurd om mee te
doen aan de Burgerpeiling 2021.
Het onderzoek vindt plaats in alle
352 gemeenten van Nederland;
zo kan uw mening worden vergeleken met die van inwoners van
de andere gemeenten. In de burgerpeiling vraagt de gemeente
aan inwoners wat zij vinden van
hun woonplaats, in dit geval Uithoorn of De Kwakel. En hoe zij
vinden dat de gemeente haar taken uitvoert. De burgerpeiling is
een anoniem onderzoek dat het
onafhankelijke onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy uitvoert in opdracht van
de gemeente Uithoorn.

Daarom doen we net als vorig jaar
mee aan de landelijke burgerpeiling. Door mee te werken, helpt
u ons om onze dienstverlening
naar u te verbeteren. Wij zijn erg
blij met de al ingevulde vragenlijsten. Bent u geselecteerd en heeft
u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld? Doe vooral mee. Het kost
u ongeveer 15 minuten. Hoe meer
geselecteerde inwoners meedoen, hoe een beter beeld wij krijgen. Wij danken u hartelijk voor
uw bijdrage.

Juist in deze coronatijd vinden wij
het extra belangrijk om te weten
hoe u over onze gemeente denkt.

Jaagpad mooi opgeknapt
Het Jaagpad ligt tussen de N231
bij de brug naar Vrouwenakker en
Bilderdam. Het pad is van de gemeente Uithoorn en ligt op een
dijk dat eigendom is van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Na is onderzoek is gebleken dat
de dijk op sommige plaatsen te
laag of niet sterk genoeg was
en voldeed daardoor niet overal
aan de veiligheidsnormen. Dit is
nu verleden tijd. Waternet heeft
namens het Waterschap de opdracht gegeven aan de aanne-

mer Van Oostrum Westbroek b.v.
om de dijk te herstellen. De aannemer heeft toen ook het fietspad
en de weg opnieuw aangelegd.
Het fietspad is verbreed naar 1,50
meter en met een halfverharding
uitgevoerd. Waar men voorheen
bij iedere tegenligger moest afstappen, kan men nu gemakkelijker doorfietsen. De halfverharding is een leemachtig materiaal
met grind dat ook al op De Schans
langs de Amstel is gebruikt.

Gemeentelijke lasten
De gemeente int opnieuw géén precariobelasting aan horecaondernemers. In 2020 is deze kwijtgescholden en dit geldt opnieuw voor 2021.
Vergunningsverplichting
Net als in 2020 wordt voor het jaar
2021 aan horecaondernemers die
vanaf maart 2020 tot en met december 2021 een exploitatievergunning hebben aangevraagd of
nog aan moeten vragen, de kosten hiervoor kwijtgescholden. Ook
als er een nieuwe drank- en horecawet vergunning aangevraagd
moet worden, komt deze horecaondernemer in aanmerking voor
een kwijtschelding. Verder krijgt
elke horecaondernemer de mogelijkheid om in 2021 één keer
gratis een wijziging leidinggevende op de drank- en horecawet aan
de gemeente door te geven.
Aanvraag indienen of
contact opnemen
Wilt u als horecaondernemer in
één van deze kwijtscheldingen
ontvangen dan moet u een verzoek
indienen via ondernemersloket@
uithoorn.nl Geeft u hierbij aan
om welke vergunning het gaat en
wanneer deze aangevraagd is/
wordt. Ook voor andere vragen
kunt u terecht via dit emailadres.

Wist je
dat?
Om bewoners en ondernemers te helpen om meer grip
te hebben op hun geldzaken,
is de gemeente Uithoorn aangesloten bij Startpunt Geldzaken. Startpunt Geldzaken stelt
online geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden.
Het kan bijvoorbeeld uitkomst
bieden voor mensen die meer
geld over zouden willen houden, in financiële problemen

zitten, maar ook voor mensen
die geld willen sparen voor
de studie van (klein)kinderen.
Ook zijn er plannen beschikbaar voor jongeren en ondernemers. De geldplannen geven tips en handvatten.
Voordeel van de online geldplannen is dat ze anoniem ingevuld kunnen worden en op
een tijdstip dat het uitkomt.
De geldplannen zijn te vinden via: www.startpuntgeldzaken.nl/uithoorn.

Werk in uitvoering
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.

Opschoonommetjes een
succes bij ﬂats Europarei
Op de Landelijke Opschoondag zijn er door inwoners en de
werkgroep tegen afval in de Europarei opschoonommetjes gemaakt. Er werd veel zwerfafval opgehaald. Dat smaakte naar
meer. Daarom heeft de werkgroep besloten op elke laatste zaterdag van de maand tot aan de zomer: 24 april, 29 mei en 26
juni twee opschoonommetje te houden; om 10.00 uur en 14.00
uur. De gemeente stelt schoonmaaksetjes met een afvalgrijper
ter beschikking om veilig (coronaproof) en hygiënisch het vuil
te prikken. Woont u ook in de Europarei? Houd het informatiebord in de hal in de gaten. Posters van de werkgroep met data en locatie om te starten, komen daar te hangen. U doet toch
ook mee?

WERKZAAMHEDEN THAMERWEG EN BURGEMEESTER
VAN MEETELENSTRAAT
Op maandag 19 april 2021 is aan- Op de Thamerweg wordt een
nemer J. Koper & Zn. BV met de nieuw riool aan de nieuwbouwherinrichtingswerkzaamheden op zijde aangebracht. Daarna wordt
de Burgemeester van Meetelen- de hele Thamerweg definitief instraat en Thamerweg begonnen. gericht.
De aannemer doet deze werkzaamheden in opdracht van Zee- Afsluiting weg
man Real Estate B.V.
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wordt een deel van
Werkzaamheden
de Burgemeester van MeetelenDe rijweg op de Burgemees- straat en Thamerweg afgesloten
ter van Meetelenstraat wordt op- voor het doorgaande rijverkeer.
nieuw bestraat vanaf huisnummer 33 tot de kruising Thamer- Parkeren
weg, evenals de definitieve inrich- Auto’s kunnen tijdens deze werkting aan de nieuwbouwzijde.
zaamheden in de buurt parke-

Toetsing hondenbeleid
Het toetsen van het huidige hondenbeleid met input van inwoners
is klaar. Inwoners hebben de gelegenheid gehad een reactie te
plaatsen op de hondenkaart. Wij
hebben wensen, kritiek en ideeën
ontvangen.

We hebben deze allemaal verzameld en in een document gezet. Achter elke opmerking hebben wij ons antwoord gegeven.
Met goede afspraken (regels)
willen wij zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de wensen van

ren. Bij voorkeur op het parkeerterrein van de Stationsstraat. Woningen blijven te voet bereikbaar
met loopschotten of het intact laten van het trottoir. De loopschotten zijn breed genoeg voor een
rollator of kinderwagen.

Contact
De omwonenden ontvangen een
brief van de aannemer met een
contactpersoon. Heeft u als niet
omwonende ook een vraag, bel
dan naar het Klant Contact Centrum op (0297) 513 111.

alle gebruikers van de openbare ruimte. De antwoorden zijn
gegeven vanuit het nieuwe hondenbeleid. Dit beleid bestaat uit
nieuwe en oude afspraken, mede gebaseerd op input uit de gehouden participatie en de mogelijkheden die de openbare ruimte biedt. We houden u op de

hoogte wanneer het nieuwe hondenbeleid door het bestuur definitief wordt vastgesteld. Vanaf dat moment geldt het nieuwe hondenbeleid. U kunt het document (notitie beantwoording
participatie hondenkaart) bekijken op ons participatieplatform
www.uithoorndenktmee.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
officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.officielebekendmakingen.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
bibliotheek 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 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.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
• 2021-036246, Anemoonlaan 49, het parkeren in de voortuin. (ontvangen 05-04-2021);
• 2021-039442, Anemoonlaan 45, het parkeren in de voortuin. (ontvangen 15-04-2021).

Uithoorn
• 2021-036215, de Uithoornlijn, aanvraag omgevingsvergunning. (ontvangen 31-03-2021);
• 2021-038494, Spotvogel 2, het parkeren op eigen terrein. (ontvangen
09-04-2021);
• 2021-038442, Amsterdamseweg, het bouwen van loodsen, (ontvangen
09-04-2021).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

Uithoorn
• 2021-025041, Clara Egginklaan 16, het plaatsen van palen voor een
vlonder (ingetrokken, bevestiging 07-04-2021 verzonden).
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.
Uithoorn
• 2021-009843, Geertruidahoeve 44, het plaatsen van een veranda (buiten behandeling 29-03-2021).

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
• 2021-026179, Anemoonlaan 53, het parkeren in de tuin (verzonden 1504-2021).

Uithoorn
• 2021-018952, Zijdelweg, het plaatsen van lichtmastreclame (verzonden 06-04-2021);
• 2021-034228, Wilhelminakade 139, het plaatsen van balkonbeglazing
(verzonden 07-04-2021);
• 2021-022784, Grauwe Gans 62, het uitbouwen van de woning en vervangen van de gevelbeplating (verzonden 14-04-2021);
• 2021-023261, Blauwe gans 7, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 23-03-2021);
• 2021-022764, Rotgans 19, het stucen van de gevels en het vernieuwen
van de dakkappelen en de dakpannen (verzonden 23-03-2021).

WWW.UITHOORN.NL

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

Uithoorn
• 2021-037334, Kuyperlaan 50, aanvraag drank- en horecavergunning
(ontvangen 29-03-2021)
• 2021-035114, Arthur van Schendellaan 59, aanvraag drank- en horecavergunning (ontvangen 29-03-2021);
• 2021-038009, Blauwe Gans 7, het plaatsen van een afvalcontainer van
23 mei t/m 31 juli 2021
• 2021-037782, Nicolaas Beetslaan 2-59, het plaatsen van een schaftkeet een ecotoilet en een kopgevelsteiger van 26 april t/m 1 oktober
2021);
• 2021-037796, Brede school Legmeer, het rijdend verzetsmuseum, van
26 mei t/m 2 juni 2021. (ontvangen 08-04-2021).
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
• 2021-029673, Colijnlaan 132, het plaatsen van een afvalcontainer. (verzonden 07-04-2021);
• 2021-036319, Wilhelminakade 11, exploitatievergunning horecabedrijf
(verlenging) (verzonden 12-04-2021).
VERKEERSBESLUITEN

VERKEERSBESLUIT VERPLICHTE RIJRICHTING COUPERUSLAAN
De Couperuslaan is een straat waar aan beide zijden van de weg geparkeerd wordt. Hierdoor blijft soms weinig ruimte voor voetgangers over. Door
het instellen van eenrichtingsverkeer en een reconstructie van de weg kunnen aan beide zijden van de weg parkeervakken gerealiseerd worden,
waarbij het trottoir vrij blijft voor voetgangers. De nabijgelegen Hugo de
Grootlaan is enige jaren geleden op eenzelfde wijze aangepakt. Deze herinrichting van de Couperuslaan met eenrichtingsverkeer draagt bij aan een
consistent verkeersbeeld waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd.
De rijrichting wordt vanuit de Guido Gezellelaan richting de Potgieterlaan.
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 2 juni 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. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat
u naar www.officielebekendmakingen.nl
BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN

KENNISGEVING WABO, REGULIERE PROCEDURE,
AANVRAAG ONTVANGEN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een aanvraag
om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het verruimen van de openingstijden van de verffabriek op zaterdag en zondag.
Ontvangstdatum aanvraag: 9 april 2021
Aanvrager: PPG Coatings Nederland B.V.
Locatie: Amsterdamseweg 14, Uithoorn
Zaaknummer: 10244176

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag
en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het
besluit behorende stukken publiceren. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.
nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

