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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

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 ‘auto-
matisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
• Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken 

die ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact 
Centrum voor de mogelijkheden.

• Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 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.

• 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.

• Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’. Het bestemmings-
plan en het Raadsbesluit liggen ter inzage met ingang van 30 april 2020 
gedurende zes weken. Informatie bij de heer R. Olsthoorn (0297) 513 
111, afdeling wonen en werken.

• Beschikking ambtshalve actualiseren omgevingsvergunning onbemand 
tankstation Tinq. Ter inzage vanaf 30 april gedurende zes weken bij het 
loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij gemeente Uithoorn, Laan 
van Meerwijk 16 te Uithoorn.

• Voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13. Inzageperiode vanaf 30 april 
t/m 13 mei 2020. Informatie bij mevr. A. Stevens, afdeling wonen en 
werken (0297) 513 111

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-039696, Drechtdijk 137, het plaatsen van zonnepanelen op een 

deel van het weiland (ontvangen 16-04-2020);
Uithoorn
• 2020-038616, Marktplein 17 A, het realiseren van een overdekt terras 

(ontvangen 09-04-2020);
• 2020-038608, Arthur van Schendellaan 74, het aanpassen van een 

schuur tot overkapping en het plaatsen van een schuur (ontvangen 13-
04-2020);

• 2020-038621, Knobbelzwaan 71, het bouwen van 36 appartementen 
met bergingen (ontvangen 14-04-2020);

• 2020-040052, Grevelingen 19, het plaatsen van een dakkapel (ontvan-
gen 17-04-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2020-030558, Bezworen Kerf 25, het wijzigen van bedrijfswoning naar 

plattelandswoning (ingetrokken, verzonden 11-04-2020);
• 2020-019233, Iepenlaan 9, het plaatsen van een carport en berging 

(vergunningsvrij, verzonden 20-04-2020).
Uithoorn
• 2020-030435, Krakeend 29, het plaatsen van een grotere dakkapel 

(vergunningsvrij, verzonden 22-04-2020).

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
• 2020-023516, Jaagpad 7A, het bouwen van een recreatiewoning met 

berging (verzonden 15-04-2020).

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
• 2020-023520, Marktplein / Wilhelminakade, het realiseren van een bi-

bliotheek, havenkantoor, 2 maisonnettes en 28 appartementen (verzon-
den 15-04-2020);

• 2020-030436, Haas 13, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 16-
04-2020);

Vervolg op volgende blz.

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 

Tijdelijke sluiting 
dierentehuis Amstelveen
De Dierenbescherming heeft door 
een combinatie van factoren moe-
ten besluiten dat het niet langer 
verantwoord is om de locatie Am-
stelveen nog langer open te hou-
den. Door het wegvallen van es-
sentiële stafl eden ontstaat een te-
kort aan personeel, dat in deze co-
ronacrisis onmogelijk op korte ter-
mijn is aan te trekken en goed in te 
werken. Hierdoor is het onverant-
woord om de bedrijfsvoering voort 
te zetten. 

Afstaan van dieren naar 
Purmerend
In deze tijd is het gelukkig nog 
rustig en het huidige aantal aan-

wezige dieren in Amstelveen kan 
daarom gemakkelijk naar ons Die-
rentehuis Alkmaar in Purmerend 
worden verhuisd. De opvanglo-
catie Purmerend is onlangs ge-
heel opgeknapt en zal per 1 mei 
opengaan. De faciliteiten zijn uit-
stekend: veel buitenspeelruimte, 
gescheiden ruime honden en kat-
tenverblijven. Dieren die in de ko-
mende tijd opvang nodig hebben, 
worden vanaf 1 mei opgevan-
gen in het Dierenopvangcentrum 
Haarlemmermeer te Hoofddorp

Afstaan van dieren
Bewoners vanuit de gemeenten 
Amstelveen, de Ronde Venen, 

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

Uithoorn en Aalsmeer kunnen 
huisdieren waar ze niet meer voor 
kunnen zorgen naar de locatie in 
Haarlemmermeer brengen. Meer 
informatie over deze tijdelijke slui-
ting en het wegbrengen van die-
ren leest u op: 

www.dierenbescherming.nl/
dierenasiel/dierentehuis-
amstelveen/nieuws/tijdelijke-
sluiting-dierentehuis-amstelveen



Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeente-
raad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 29 april 2020

START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
VUURLIJN 13 (KRIJGEN DINSDAG AKKOORD TE HOREN VOOR 
PUBLICATIE)
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan Vuurlijn 
13 is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 19 december 2019 is ge-
sloten voor het perceel Vuurlijn 13. Daarin is voor de gemeente als verplich-
ting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waar-
mee de geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situa-
tie op het perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing 
één nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd mag worden en de bestaande 
bedrijfswoning omgezet wordt naar een burgerwoning.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13 ligt in het kader van de in-
spraakprocedure van donderdag 30 april 2020 tot en met woensdag 13 
mei 2020 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in 
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het 
voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.
nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het 
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen. 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Ie-
dereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de ge-
meenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over 
de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De 
Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden 
gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 29 april 2020

KENNISGEVING WABO, AMBTSHALVE WIJZIGING, BESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een beschik-
king ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft 
afgegeven. De beschikking betreft het ambtshalve actualiseren van de op 
30 mei 2008 (kenmerk 1126) aan Tinq Uithoorn verleende omgevingsver-
gunning, om zo te kunnen voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. De 
inrichting betreft een onbemand tankstation op de locatie Zijdelweg 53 te 
Uithoorn.
Zaaknummer: 8838100
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De be-
schikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ont-
werp. 
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag 
na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder be-
kendmakingen en (digitaal) bij:
• gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Co-

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2020-038264, Alfons Ariënslaan 1, aanvraag exploitatievergunning 

i.v.m. 2 terrassen voor horecabedrijf Gerrit (ontvangen 10-04-2020).

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
• 2020-018349, Drechtdijk 21, exploitatievergunning horecabedrijf (ver-

zonden 22-04-2020);
Uithoorn
• 2020-038191, Alfons Ariënslaan 1, ingebruikname gemeentegrond van 

28 april tot medio oktober 2020 (verzonden 23-04-2020);
• 2020-027501, Amstelplein 57, exploitatievergunning i.v.m. terraswijzi-

ging (verzonden 22-04-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN ‘VUURLIJN 78’
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruim-
telijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn verga-
dering van 26 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’ als vervat in 
planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn78-VG01 gewijzigd heeft 
vastgesteld.
Bestemmingsplan
Met dit bestemmingsplan wordt het juridisch-planologisch mogelijk ge-
maakt om op het perceel Vuurlijn 78 te De Kwakel een dagrecreatiebedrijf 
te vestigen in combinatie met (avond)horeca en nachtverblijf.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hier-
op zijn drie zienswijzen ontvangen. Deze hebben aanleiding gegeven tot 
aanpassing van de toelichting, regels en verbeelding van het ontwerpbe-
stemmingsplan. Daarnaast is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Voor 
de exacte aanpassingen wordt verwezen naar het Raadsbesluit en de ‘Be-
antwoording zienswijzen’.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het Raadsbesluit liggen met ingang van 30 april 
2020 gedurende zes weken ter inzage. Deze stukken zijn digitaal te raad-
plegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en zijn daarnaast gedurende de ope-
ningstijden in te zien in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 
16 te Uithoorn. De openingstijden zijn te vinden op onze website www.uit-
hoorn.nl. LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen 
nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontact-
centrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de 
gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met 
zienswijze tot de gemeenteraad respectievelijk het college hebben ge-
wend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest zich tot de gemeenteraad respectievelijk het college te wen-
den en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft 
aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep 
moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep 
instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopi-
ge voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
rona-epidemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter 
plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, 
op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de 
gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digi-
taal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 
088-567 0200.
Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de 
dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij 
Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, 
handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een ko-
pie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit 
besluit. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het be-
sluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voor-
lopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de 
genoemde rechtbank. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift in-
dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffie-
kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over het instellen van 
beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van 
de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor alge-
mene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op 
telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

BEVOEGDHEDENREGELING UITHOORN - 
DUO+ 2020, HET BEVOEGDHEDENREGISTER UITHOORN - 
DUO+ 2020 EN HET BEVOEGDHEDENREGISTER UITHOORN 2020
De huidige Bevoegdhedenregeling met Duo+, de registers van bevoegdhe-
den Uithoorn-Duo+ en van Uithoorn, waren aan actualisatie toe i.v.m. ge-
wijzigde wet- en regelgeving en aanpassingen aan de praktijk. In de be-
voegdhedenregeling zijn de regels vastgelegd die gelden bij het uitvoeren 
door Duo+ van bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen van 
de gemeente Uithoorn. In de registers zijn de mandaten, machtigingen en 
volmachten opgenomen die de Uithoornse (bestuurs)organen aan mede-
werkers van de gemeente Uithoorn, dan wel aan die van Duo+, dan wel aan 
derden hebben verleend, met vermelding van de bijzondere voorwaarden 
die daarbij gelden. Het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de 
invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar, ieder voor zover het zijn 
bevoegdheid betreft, hebben op 14 april 2020 besloten om:
• De Bevoegdhedenregeling Uithoorn -Duo+ 2020, het Bevoegdheden-

register Uithoorn - Duo+ 2020 en het Bevoegdhedenregister Uithoorn 
2020 vast te stellen;

• De ‘Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Duo+’ in te 
trekken;

• De teamleider Inrichting en Beheer van Duo+ aan te wijzen als Heffings-
ambtenaar voor wat betreft de leges inzake grafrechten.

De besluiten treden een dag na bekendmaking in werking. Er staat geen 
bezwaar tegen open. De Bevoegdhedenregeling Uithoorn - Duo+ 2020, het 
Bevoegdhedenregister Uithoorn - Duo+ 2020 en het Bevoegdhedenregis-
ter Uithoorn 2020 worden zo spoedig mogelijk op https://www.overheid.nl/
lokale-wet-en-regelgeving geplaatst.

AANWIJZINGSBESLUIT VERBODEN GEBIEDEN EN LOCATIES 
VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND
Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in-
houdende de aanwijzing van verboden gebieden en locaties (Aanwijzings-
besluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Amsterdam-Amstel-
land 17 april 2020) Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.amsterdam.
nl/coronavirus en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking. Dit 
besluit wordt tevens in het Gemeenteblad gepubliceerd. Meer informatie en 
het besluit leest u op www.uithoorn.nl/coronavirus
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