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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

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.

Activiteiten april/mei

23-04-2022 Bokkentocht Uithoorn en De Kwakel

24-04-2022 AKU hardloopwedstrijd - Uithoorns Mooiste

27-04-2022 Koningsdag vrijmarkt in De Kwakel en 
Uithoorn dorpscentrum

04-05-2022 Dodenherdenking Uithoorn, Thamerkerk

04-05-2022 Dodenherdenking Egeltjesbos De Kwakel

14-05-2022 Braderie Amstelplein

21-05-2022  Rommelroute Uithoorn

31-05-2022  Avond4daagse Uithoorn en De Kwakel

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 scheidingsdepot gesloten

Bevrijdingsdag donderdag 5 mei 2022: gemeentehuis en 
scheidingsdepot gesloten

Brugdag vrijdag 6 mei 2022: gemeentehuis gesloten en 
scheidingsdepot open

Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022: gemeentehuis en 
scheidingdepot gesloten

Brugdag vrijdag 27 mei 2022: gemeentehuis gesloten en 
scheidingsdepot open 

2e Pinksterdag maandag 6 juni 2022: gemeentehuis en 
scheidingsdepot gesloten

Op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen staat ook informa-
tie over het aanvragen van bijzondere bijstand, hoe je een 
aanvraag kan doen voor een computer voor schoolgaande 
kinderen, de Voedselbank en nog veel meer.

De gemeente Uithoorn ver-
schillende mogelijkheden en 
regelingen heeft om inwoners 
met een krappe beurs te on-
dersteunen? Deze regelingen 
staan op de website www.uit-
hoorn.nl/laatgeengeldliggen.
Op deze site staat bijvoorbeeld 
informatie over onze schuld-
hulpverlening. De schuldhulp-
verleners ondersteunen onder 
andere bij het maken van een 
overzicht van uw inkomsten en 

uitgaven, bij het maken van be-
taalafspraken met schuldeisers 
en bij een dreigende situatie, 
zoals huisuitzetting of afsluiting 
gas, water, licht. Denkt u dat de 
schuldhulpverlening kan hel-
pen? Maak dan een afspraak 
via het Sociaal Loket. Zij zijn te 
bereiken van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 10.30 
uur via (0297) 513111. Een e-
mail sturen kan ook: schuld-
hulpverlening@uithoorn.nl.

Dodenherdenking 
Uithoorn 2022
Bericht namens Het comité 
4 mei Uithoorn en De Kwakel
Op 4 mei 2022 herdenken we de 
oorlogsslachtoffers. We herden-
ken samen in verbondenheid, ie-
der met zijn eigen herinneringen en 
gedachten. Het comité 4 mei Uit-
hoorn en De Kwakel roepen op om 
de vlag om 18.00 uur half stok te 
hangen.

Dit jaar weer stille tocht 
vanuit het Oranjepark.
De afgelopen twee jaren was het 
niet mogelijk om een normale her-
denking te organiseren maar dit 
jaar gaat de herdenking gelukkig 
door in zijn normale vorm. Op 4 
mei om 19.30 uur verzamelen we 
in het Oranjepark en vertrekken om 
19.45 uur in de richting van de Tha-
merkerk. De stille tocht wordt be-
geleid	door	slagwerk	met	omfl	oers-
te trom. U wordt van harte uitgeno-
digd om hierbij aan te sluiten. Ver-
der roepen we op één bloem mee 
te nemen.Voorafgaand ontvangen 
alle deelnemers de vrijheidsfakkel-
pin* van het comité (*op=op).

De route Stille Tocht
De route loopt via de Emmalaan 
naar de Prins Bernhardlaan, Stati-
onsstraat langs de herdenkingspla-
quette van de slachtoffers die via 
het Spoorhuis naar internerings-
kampen gingen. Daar is een heel 
kort moment waar wordt stilgehou-

den. Daarna vervolgen we onze 
weg onder het Piet de Kruijffviaduct 
door de Wilhelminakade op naar 
het Stiltemonument bij de Thamer-
kerk. Uiteraard kunt u onderweg 
gewoon aansluiten.

Bij het stiltemonument blaast een 
trompettist de Last Post en om 
20.58 uur precies is het twee minu-
ten stil. Om 20.00 uur volgt het Wil-
helmus en geeft Burgemeester P. 
Heiliegers een toespraak. Daarna 
zal dorpsdichter Peter Borghaerts 
een speciaal gedicht voordragen. 
Na het gedicht zal de krans wor-
den geplaatst op het monument. 
Daarna kan iedereen de meege-
brachte bloem plaatsen in de rood, 
wit blauwe bloemenband. Afslui-
tend vindt er een herdenkingscon-
cert plaats door het vriendenkoor 
in de Thamerkerk waar u van har-
te voor wordt uitgenodigd. (De toe-
gang is gratis!). Kijk voor het pro-
gramma op de evenementenkalen-
der via www.uithoorn.nl, of zoek op 
‘programma’.	

4 mei herdenking De Kwakel
Het 4 mei comité De Kwakel, or-
ganiseert ook dit jaar weer de do-
denherdenking. Deze vindt plaats 
in het Egeltjesbos, achter in de 
Kuil. Vanaf 19.15 kan er verza-
meld worden, waarna even voor 
half 8 de herdenking zal beginnen. 
Tijdens deze herdenking zal er 
door middel van een overdenking, 
gedichten en muziek worden stil-
gestaan bij het landelijke thema.

Dit jaar luidt het thema 
‘vrijheid in verbondenheid’. 
Even voor 20.00 uur zal door de 
trompettist de taptoe worden in-
gezet, hierna volgen er twee mi-
nuten stilte. Na de twee minu-
ten stilte zal er een kranslegging 
plaatsvinden, waarna alle bezoe-
kers de gelegenheid krijgen om 
via het stiltemonument de her-
denkingsplaats te verlaten.

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

Geïnteresseerd? Denk mee op www.uithoorndenktmee.nl 

Gemeente Uithoo
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Uithoorn Helpt
Op uithoornhelpt.nl kunt u als inwo-
ner van Uithoorn terecht met al uw 
vragen over verschillende onder-
werpen. Veel organisaties werken 
samen op het gebied van welzijn, al dan niet in combinatie met 
hulp of ondersteuning vanuit de gemeente. Hierdoor krijgt u snel 
de juiste ondersteuning, hulp of adviezen die u nodig heeft. Op 
www.Uithoornhelpt.nl vindt u onderwerpen over zorg en onder-
steuning, wonen en huishouden, werk, geld en uitkering, opvoe-
ding en gezin, vrijwilligerswerk, vervoer, mantelzorg, opleiding 
en inburgering, activiteiten en meedoen, gezond blijven en hulp 
voor Oekraïne.



WERKZAAMHEDEN
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Controle op ziekte 
van bomen
Elk jaar controleert de gemeen-
te bomen op hun levensvatbaar-
heid. Als blijkt dat een boom ziek 
is, wordt er ook gekeken naar het 
gevaar wat deze boom voor de 
omgeving kan opleveren. Het kan 
gebeuren dat een boom binnen 
zes maanden na inspectie gekapt 
moet worden. De boom kan om-
vallen of takken breken af. De-
ze controle wordt door een ex-
tern bureau gedaan. De gemeen-
te kapt deze bomen of een aanne-
mer wordt ingehuurd die gespeci-
aliseerd is in het verwijderen van 
bomen. 

Dit jaar is er een weer een contro-
leronde geweest. Wilt u weten om 
welke bomen het gaat? Kijk op 

www.uithoorn.nl	en	zoek	op	‘bo-
men	kappen’

Herplanten 
Om het bomenbestand zoveel mo-
gelijk in stand te houden plant, 
de gemeente voor iedere gekap-
te boom een nieuwe boom. Dit ge-
beurt in het najaar en vroeg in het 
voorjaar wanneer de bomen in rust 
zijn en nog geen bladeren hebben. 
De gemeente probeert om zo veel 
mogelijk dezelfde locatie aan te 
houden en dezelfde boomsoort 
als dat is gekapt te herplanten. In 
sommige gevallen is het niet mo-
gelijk of echt niet wenselijk om de 
boom op dezelfde locatie terug te 
planten. In dit geval wordt er geke-
ken naar een alternatieve locatie. 

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 vergun-
ning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 AW in Am-
sterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het 
bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent met dat be-
sluit. 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
- 2022-038170, Achterweg 40, bedrijfswoning omzetten naar logies voor ar-

beidsmigranten. (ontvangen 04-04-2022).
Uithoorn
- 2022-037784, Rosmarijn 16, het vervangen van kozijnen. (ontvangen 02-

04-2022);
- 2022-037770, Parkeerdek Amstelplein, het slopen van de afwerking par-

keerdek. (ontvangen 03-04-2022);
- 2022-037764, Geertruidahoeve 45, het plaatsen van een openslaande deur 

in de zijgevel. (ontvangen 03-04-2022);
- 2022-038691, Locatie D 6914, het (ver)plaatsen van bieslookbruggen voor 

de Uithoornlijn. (ontvangen 05-04-2022).

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
- 2022-019199, Anemoonlaan 15, het realiseren van een steiger (verzonden 

06-04-2022);
-	 2021-093601,	Hoofdweg	59,	het	realiseren	van	fl	exwoningen	(verzonden	

31-03-2022);
- 2022-030653, Chrysantenlaan 1, het verbouwen van de woning (verzonden 

07-04-2022);
- 2022-036219, Jaagpad 25, het bouwen van een nieuwbouw woning (ver-

zonden 11-04-2022).

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 
Begin april begint de aannemer van der Steen met de aanleg van de 
defi	nitieve	ontsluitingsweg	voor	de	woonwijk	De	Rietkraag,	de	inrich-
ting	van	de	fi	etsstraat	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 

Omleiding
Doorrijden op de Vuurlijn is niet meer mogelijk. Fietsers gaan over de 
oude weg heen en kruisen het werkvak. Wilt u richting De Kwakel via 
de Vuurlijn? Dan moet u moet rekening houden met een omleidingsrou-
te. Die gaat via de Koningin Máximalaan en de Poelweg. De Poelweg 
wordt tussen de Ringdijk en Iepenlaan tijdelijk tweerichtingsverkeer. 

Bereikbaarheid 
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. Wilt u naar KDO met de au-

 HERSTELLEN PARKEERPLAATSEN KONINGIN 
 JULIANALAAN, EMMALAAN EN PRINS CLAUSSTRAAT
Aannemer van Wijnen begint rond 21 april met werkzaamheden om 
de parkeerplaatsen in de Koningin Julianalaan, Emmalaan en Prins 
Clausstraat terug te brengen in de oude staat. Delen van deze stra-
ten kunnen tijdelijk gedeeltelijk of helemaal afgesloten zijn. Daardoor 
kan het zijn dat er op die momenten minder parkeerplekken zijn. De tij-
delijk ingerichte parkeerplaatsen kunnen dan niet gebruikt worden. U 
kunt in de buurt parkeren. De herstelwerkzaamheden duren ongeveer 
twee weken. Wij vragen uw begrip voor de overlast.

 HAAL GEEN BORDEN EN BARRIÈRES WEG BIJ 
 OMLEIDINGSROUTES – VERKEERSPLAN UITHOORN
Nu de Laan van Meerwijk voor langere tijd is afgesloten, zijn omlei-
dingen ingesteld om alle bezoekers van het centrum veilig en zo snel 
en goed mogelijk naar hun bestemming te leiden. Ook zijn de omlei-
dingen zo ingesteld, dat omwonenden hier zo weinig mogelijk hinder 
van ondervinden. Dat is even wennen en soms ook vervelend. Helaas 
merken wij dat er op eigen initiatief pionnen, hekken en barrières wor-
den	weggehaald	om	zo	toch	extra	doorgangen	te	creëren.	Dit	is	niet	
de bedoeling. Het zorgt voor schade en extra hinder voor bewoners. 
En het zorgt bovendien voor onveilige situaties. De gemeente en de 
aannemer zijn dan ook genoodzaakt om extra maatregelen te treffen, 
zodat pionnen, barrières en hekken niet zomaar meer verplaatst kun-
nen worden. Voor de veiligheid van bezoekers en bewoners van het 
centrum moeten in het centrum de omleidingsroutes worden gevolgd. 
We vragen hiervoor tijdens de werkzaamheden, hoe vervelend die ook 
zijn, uw begrip.

Corona-testbus GGD terug 
op Zijdelwaardplein
Van 11 april tot en met 1 mei staat 
de “GGD-testbus” weer op de 

parkeerplaats bij het Zijdelwaard-
plein. Bewoners van de gemeen-

te Uithoorn met (lichte) klachten 
kunnen zich daar laten testen op 
corona. Zonder afspraak, gratis 
én dicht bij huis. De testbus op 
het Zijdelwaardplein is geopend 
van maandag 11 april tot en met 
zondag 1 mei, elke dag (met uit-

zondering van Koningsdag op 27 
april) van 9.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur. De test 
is gratis. U hoeft geen afspraak 
te maken. Neem een geldig legi-
timatiebewijs mee als u dat heeft. 
Een mondkapje is verplicht.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

Start werkzaamheden busstation Uithoorn
Om de Uithoornlijn aan te leggen, vinden er aanpassingen plaats op 
het	busstation	van	Uithoorn.	Er	komt	een	nieuwe	fi	etsenstalling	aan	
de kant van de Beellaan. De stalling aan de kant van de Boerlagelaan 
wordt tijdelijk verwijderd. Ook worden de busperrons vernieuwd. Van-
af maandag 25 april is in verschillende fases steeds een klein deel van 
het busstation afgesloten. Alle bussen blijven rijden. De bouw van de 
tramhalte op het busstation start in de zomer. Meer informatie op www.
uithoornlijn.nl, of kijk in de reisplanner van de vervoerder van welk per-
ron uw bus vertrekt.

Busbaan
Afgelopen maand is een gedeelte van de geluidschermen geplaatst, 
in april worden de rest van de schermen geplaatst tussen de stijlen. 
Daarmee zijn de werkzaamheden aan de geluidschermen afgerond. 
Achter de geluidschermen wordt in april het bestaande asfalt verwij-
derd doormiddel van het asfalt weg te frezen. Omwonenden kunnen 
hier geluidhinder van ondervinden. De werkzaamheden worden alleen 
overdag uitgevoerd. Zodra het asfalt weggefreesd is, wordt de beton-
nen onderbaan en de waterafvoer voor de trambaan aangebracht. 
Langs de busbaan worden elektriciteitskabels voor de tram, glasve-
zel en riolering aangelegd. Zodra alle kabels en leidingen zijn aange-
bracht, wordt de eerder gegraven sleuf dichtgemaakt.
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 voorbereidingen getroffen, vanaf 13 april wordt 
alles weer opgeruimd. Fietsers worden verzocht tussen de Industrie-
weg en de Admiraal de Ruyterlaan af te stappen en te voet de werk-
zaamheden te passeren.

Meelopen met een rondleiding?
Wilt u vaker meedenken over de veiligheid rondom de bouw van de Uit-
hoornlijn? Meldt u zich dan aan voor de tweemaandelijkse rondleiding, 
waarin ook veiligheid aan de orde komt! Dat kan via info@uithoornlijn.nl

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 
volgen via de BouwApp (zoek op Uithoornlijn), Facebook, twit-
ter 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 altijd 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.

to? 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	fi	ets	te	komen.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2022-040396, Plein voor dorpshuis De Quakel, het aanvragen van een eve-

nementenvergunning voor een zomeravondconcert van Tavenu op 17 t/m 
19 juni 2022).

-	 2022-040377, Boomgaard ‘t Hanenpad, De Rietkraag buurt BBQ op 18 ju-
ni 2022 van 16.00 uur t 23.00 uur. (ontvangen 11-04-2022).

Uithoorn
- 2022-038424, parkeerterrein Zoogdierenlaan, het plaatsen van een trailer 

van het “Verzetsmuseum op Wielen” voor de Brede School van 9 t/m 17 
mei 2022. (ontvangen 05-04-2022);

-	 2022-038248, Marsmanlaan 1-5 / Slauerhofflaan 1-5, het plaatsen van 1
rolsteiger, 1ecotoilet en 1 schaftkeet voor onderhoud van 25 mei t/m 3 juni 
2022. (ontvangen 05-04-2022);

-	 2022-038246, Slauerhofflaan 1-5 het plaatsen van 1 rolsteiger van 25 mei
t/m 3 juni 2022. (ontvangen 05-04-2022);

- 2022-039234, Evenemententerrein Legmeer, het aanvragen van een mel-
ding klein evenement, een “Hondenkermis” op 20 mei 2022. (ontvangen 07-
04-2022);

-	 2022-039648, De Boerlagelaan , het aanvragen van een ontheffing geluids-
hinder van 23 mei t/m 23 september 2022. (ontvangen 08-04-2022);

- 2022-039824, T.o. De Thamerkerk , aanvraag evenementenvergunning 
“Dodenherdenking 2022” (ontvangen 10-04-2022);

- 2022-039974, Marktplein 11, aanvraag incidentele festiviteit op 27 april 
2022. (ontvangen 11-04-2022).

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
-	 2022-023885, Kerklaan 16, ontheffing artikel 35 alcoholwet op woensdag

27 april, zaterdag 18 juni en dinsdag 6 september 2002 (verzonden 11-04-
2022).

Uithoorn
-	 2022-035828, Stationsstraat 41, ontheffing artikel 35 alcoholwet op woens-

dag 27 april 2022 (verzonden 06-04-2022);
- 2022-030434, Zijdelwaardplein, tijdelijke standplaats van 11 april t/m 1 mei 

2022 (verzonden 06-04-2022);
- 2022-017196, Grevelingen 50, exploitatievergunning horecabedrijf (ver-

zonden 31-03-2022)
- 2021-105939, Randhoornweg 100, evenementenvergunning Uithoorns 

Mooiste – de Loop op 24 april 2022 (verzonden 07-04-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
- 2022-022507, Drechtdijk 21, incidentele festiviteit op zaterdag 23 april 2022 

(verzonden 05-04-2022);
- 2022-022530, Drechtdijk 21, incidentele festiviteit op dinsdag 26 april 2022 

(verzonden 07-04-2022);
Uithoorn
- 2022-029988, Stationsstraat 41, incidentele festiviteit op woensdag 27 april 

2022 (verzonden 07-04-2022);
- 2022-032502, Marktplein 2A, incidentele festiviteit op woensdag 27 april 

2022 (verzonden 11-04-2022);

TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter in-
zage 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. 

- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68. Inzageperiode van 7 

april 2022 tot en met 18 mei 2022. Inlichtingen bij J. Dos Santos, afdeling 
wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
KENNISGEVING VOORBEREIDINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN 
SCHANS
Toelichting
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 23 maart 2022 een voorbe-
reidingsbesluit genomen voor een bestemmingsplan om te komen tot ontwik-
keling van het gebied achter het winkelcentrum Amstelplein, het zogenoemde 
Schansgebied, overeenkomstig de huidige stedenbouwkundige visie. Dit be-
sluit van de gemeenteraad is gebaseerd op artikel 3.7 in samenhang met ar-
tikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening en betekent dat voor het Schansge-
bied een bestemmingsplan zal worden voorbereid. In het Masterplan dorps-
centrum uit 2010 is opgenomen dat het Schansgebied zal worden herontwik-
keld. Het college heeft hiervoor een stedenbouwkundige visie laten opstellen. 
De visie gaat uit van een beperkte bebouwing in een parkachtige omgeving met 
voldoende ruimte voor de parkeerbehoefte. Eén van de uitgangspunten voor 
de visie zijn de moties vanuit de gemeenteraad met betrekking tot de Schans-
kerk en pastorie in het Schansgebied. In de visie heeft dit geleid tot het be-
houd van het kerkfront, bebouwing achter het kerkfront in lijn met de contou-
ren van het schip van de kerk en het behoud van de pastorie door de bestem-
ming te wijzigen in ‘Wonen’.
Publicatie en inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit
Het voorbereidingsbesluit is bekend gemaakt in het Gemeenteblad van 30 
maart 2022 en daarmee bekend gemaakt door de gemeente ingevolge ar-
tikel 3.42 Algemene wet bestuursrecht jo. Artikel 6 Bekendmakingswet. Het 
voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na de publicatie, zijnde 31 
maart 2022.
Gevolgen van het voorbereidingsbesluit
Vanaf het moment van inwerkingtreding heeft het voorbereidings¬besluit tot 
gevolg dat het verboden is om het bestaande gebruik van gronden of bouw-
werken te wijzigen in het gebied waarop het voorbereidingsbesluit van toepas-
sing is. Evenmin is het mogelijk om bouwwerken in het gebied geheel of deels 
te slopen. Dienovereenkomstige aanvragen voor een omgevingsvergunning 
worden tijdens de geldingsduur van het voorbereidingsbesluit in beginsel aan-
gehouden totdat er een bestemmingsplan in werking is getreden of het voorbe-
reidingsbesluit is vervallen. Alleen aanvragen omgevingsvergunning voor een 
activiteit die, of afwijkend gebruik dat niet in strijd is met het in voorbereiding 
zijnde bestemmingsplan, kunnen worden gehonoreerd.
Verdere procedure
Het voorbereidingsbesluit is één jaar geldig vanaf de datum van inwerking-
treding, zijnde 31 maart 2022. Het voorbereidingsbesluit kan niet worden ver-
lengd. Het voorbereidingsbesluit is niet gericht tegen een of meer belangheb-
benden waardoor bezwaar indienen tegen het voorbereidingsbesluit niet mo-
gelijk is. Uiterlijk één jaar na bekendmaking van dit voorbereidingsbesluit zal 
een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. T.z.t zal dit in De 
Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad en op www.ruimtelijkeplannen.nl wordt 
bekend gemaakt. Uithoorn, 20 april 2022

TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
NOORDDAMMERWEG 68
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan betreft het voorne-
men om op de locatie Noorddammerweg 68 in De Kwakel twee percelen, die 
thans de bestemming ‘Agrarisch’ en ‘Bedrijf’ hebben, te herbestemmen. Het ini-
tiatief betreft de ontwikkeling van bedoelde twee percelen tot woongebied. Het 
stedenbouwkundig plan gaat uit van de realisatie van vijftien bouwkavels voor 
vrijstaande woningen en het behoud van de bestaande voormalige bedrijfswo-
ning. Om dit plan te kunnen realiseren dient de bestemming te worden gewij-
zigd. De beoogde bestemming is `Wonen´ en ´Groen
Zienswijzeprocedure
Conform aankondiging in het Gemeenteblad van 6 april 2022 ligt het ontwerp-
bestemmingsplan Noorddammerweg 68 in het kader van de zienswijzeproce-
dure van 7 april 2022 tot en met 18 mei 2022 ter inzage tijdens de openingstij-
den van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van 
het gemeentehuis. Het ontwerp bestemmingsplan is vanaf 7 april 2022 digitaal 
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen deze termijn kan een ieder 

zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan zenden aan het college van 
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
Verdere procedure
Na verwerking van de zienswijzen legt het college van burgemeester en wet-
houders het bestemmingplan voor aan de gemeenteraad ter vaststelling, in de 
gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2022. In De Nieuwe Meerbode, het 
Gemeenteblad en op www.ruimtelijkeplannen.nl wordt bekend gemaakt wan-
neer het bestemmingsplan is vastgesteld. Binnen zes weken na publicatie is 
het voor belanghebbenden mogelijk om beroep aan te tekenen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak Raad van State. Tevens kan een belanghebbende die be-
roep heeft aangetekend vanaf dat moment schorsing van het bestemmingsplan 
aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van Sta-
te. Uithoorn, 20 april 2022

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 realiseren van een gesloten bode-
menergiesysteem ten behoeve van de verwarming van een nieuw te bouwen 
hortensiakwekerij. 
Ontvangstdatum aanvraag: 18 februari 2022
Aanvrager: A. van Klaveren B.V.
Locatie: Hoofdweg 125, De Kwakel
Zaaknummer: 11113932
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 be-
zwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit be-
sluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behoren-
de stukken publiceren. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u ge-
bruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact 
met u opgenomen.

TER INZAGELEGGING VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
ALDI VASTGOED B.V.
Toelichting
Aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is dat Aldi Vastgoed 
B.V een plan heeft gemaakt om op de locatie waar zij nu tijdelijk gevestigd zijn, 
aan de Sportlaan 17, een moderne supermarkt te bouwen met er bovenop 36 
appartementen voor (deels kwetsbare) jongvolwassenen. Met de uitvoering 
van dit plan kan Aldi op een duurzaam‐economische manier functioneren en
behouden blijven voor de consument in Uithoorn. Tevens kan Aldi een bijdrage 
leveren aan de woningvoorraad. De beoogde herontwikkeling past niet in het 
geldende bestemmingsplan ‘Thamerdal / Burgemeester Kootpark e.o. Het be-
stemmingsplan strekt tot wijziging van het planologisch-juridisch kader om het 
plan van Aldi Vastgoed B.V. mogelijk te maken.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. ligt in het kader van de 
informele en onverplichte inspraakprocedure gedurende vier weken ter inzage 
van donderdag 21 april tot en met woensdag 12 mei. Tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het 
gemeentehuis, kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien. Een digitale 
versie van het plan, kunt u opvragen bij mevrouw S.D. Meulenbelt van de Afde-
ling Werken & Wonen, Team RO via het algemene nummer van de gemeente. 
Binnen de inspraaktermijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het 
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op 
verzoek kunt u uw inspraakreactie ook mailen aan mevrouw S.D. Meulenbelt.
Verdere procedure
Na verwerking van de inspraakreacties in het ontwerp-bestemmingsplan 
legt het college van burgemeester en wethouders een ontwerp-bestemming-
plan ter inzage voor zes weken voor de zienswijzeprocedure Pas op dat mo-
ment start de officiële bestemmingsplanprocedure. Na afloop van die termijn,
legt het college het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad ter vaststel-
ling. Gedurende de zienswijzetermijn kunt u een zienswijze indienen op het 
ontwerp-bestemmingsplan dat te zijner tijd bekend zal worden gemaakt in de 
Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Uit-
hoorn, 20 april 2022

WWW.UITHOORN.NL




