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Klant Contact Centrum/receptie

Cultuurorganisaties, buurthuizen,
jeugdorganisaties en de kringloopwinkel in de gemeente Uithoorn kunnen compensatie krijgen voor de schade die zij in
boekjaar 2020 opliepen door de
coronapandemie. Organisaties
kunnen hun aanvraag tot en met
3 juni 2021 indienen bij de Stichting Initiatievenfonds Uithoorn en
De Kwakel, of bij de gemeente.

Apart traject voor
sportorganisaties
Voor sportorganisaties bestaan
andere regelingen en komen niet
voor deze compensatieregelingen in aanmerking. Sportverenigingen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen
komen, kunnen daarover contact opnemen met Erik Leus, adviseur sport, via (06) 11789054;
erik.leus@uithoorn.nl.

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.

Sociaal loket

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.

Testen zonder afspraak in
de coronatestbus
Bewoners van uit de gemeente Uithoorn met (lichte) klachten kunnen zich tussen 10 en 16
mei (met uitzondering van 12 mei
i.v.m. de weekmarkt) zonder afspraak, gratis en dichtbij huis laten testen op corona.
De inzet van de bus betrof in eerste instantie een proef om te onderzoeken of de testbereidheid
groter wordt als we mogelijke
drempels (afspraak maken, afstand tot de testlocatie) verlagen.
Vanwege het grote succes van
deze pilot heeft de GGD besloten om de testbus structureel in
te zetten in de stadsdelen en gemeenten in de regio.
Hoe werkt het?
De mobiele en kleinschalige testlocatie bestaat uit een hiervoor
omgebouwde touringcar. De bus
wordt door één bezoeker tegelijk
betreden, waarna de test wordt
uitgevoerd. Andere bezoekers
wachten buiten de bus totdat zij

aan de beurt zijn. Buiten de bus
kunnen bezoekers met mondkapje op, op voldoende afstand
wachten. Gastheren- en vrouwen
ontvangen de bezoekers en beantwoorden eventuele vragen.
Ook worden bezoekers dringend
verzocht de testuitslag thuis af te
wachten. De bus is bedoeld voor
bewoners uit de gemeente Uithoorn en is geopend van 09.00 tot
16.00 uur.
Waarom de gemeente
Uithoorn?
De testlocaties in Amsterdam zijn
voor sommige bewoners best ver
weg. Door dichtbij huis en zonder
afspraak mensen een test aan te
bieden, willen we bewoners nog
meer stimuleren zich bij klachten
te laten testen. Testen is naast
het naleven van de coronamaatregelen (afstand houden, handen wassen) belangrijk om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

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

Uithoorn voor Elkaar:
Online Training ‘Omgaan
met dementie’ voor kinderen
van een ouder met dementie
Uithoorn voor Elkaar start een Training ‘Omgaan met Dementie’ voor
kinderen van iemand met dementie. U krijgt informatie, tips en handvatten voor het omgaan met uw veranderende ouder. De onlinetraining
bestaat uit twee bijeenkomsten op
11 en 18 mei van 19.30-21.30 uur
en is bedoeld voor mantelzorgers

uit Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouderkerk aan de
Amstel en Uithoorn. U volgt de training via Zoom. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen via 020 5127250, info@mantelzorgenmeer.nl of kijk op
www.mantelzorgenmeer.nl/mantelzorg/agenda/

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

Hondenlosloopgebied
WRK-strook van 10 tot en met
21 mei zonder omheining

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

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.

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

Meer informatie en aanvragen
Voor vragen over de compensatieregeling bij uw aanvraag kunt u
contact opnemen met Marius Reijnen, (06) 50471975; marius.reij-

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

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

Feestdagen en aangepaste
openingstijden 2021

Bloemen voor biodiversiteit
langs de Dwarsweg in
De Kwakel
Pasgeleden is de berm langs de
Dwarsweg in De Kwakel ingezaaid
met twee soorten bloemenmengsels die voor meer biodiversiteit
moeten zorgen. Op de bloemen
komen bijen, vlinders en vogels af.

In het bloemenmengsel zitten onder andere Duizendblad, Scherpe Boterbloem, Gewone Margriet,
Gewone Brunel, Sint-janskruid,
Fluitenkruid en Rode Klaver. De
gemeente onderhoudt de berm.

Tijdens de bouw van de nieuwe wijk ‘Aangenaam Legmeer’
heeft de aannemer van LegmeerWest het bouwterrein afgezet
met bouwhekken. Het bouwhek
staat aan de kant van de nieuwe
woonwijk langs het hondengebied
(WRK-strook). Nu de bouw klaar
is, komt er tussen het hondenlosloopgebied en de nieuwe woningen een definitief hekwerk langs
het hondenlosloopgebied.
Plaatsen definitief hek
Het nieuwe hekwerk is vanaf de
kant van de Noorddammerweg
ongeveer al voor de helft neergezet. Vanaf dat punt tot aan de
Faunalaan, is nu nog bouwhek.
De andere helft van het nieuwe
hek, ongeveer 300 meter, wordt

in de week van 17 tot en met 21
mei geplaatst.
Honden aan de lijn
In week van 10 tot en met 14 mei
worden alle bouwhekken weggehaald. Dit is nodig voor de voorbereiding op het plaatsen van het
nieuwe hekwerk. Dit betekent dat
tijdens de werkzaamheden in deze twee weken, het hondenlosloopgebied niet is afgezet of is afgesloten van de woonwijk. Hondenbezitters raden wij aan, voor
de veiligheid van de hond, deze
aan te lijnen tijdens deze periode.
Zodra het definitieve hekwerk om
het hondenlosloopgebied klaar is,
laten wij u dit weten via de website, gemeentepagina en onze facebookpagina.

Aanmelding maatschappelijke
organisaties voor digitale
vrijwilligersmarkt gestart
Vanaf nu kunnen maatschappelijke organisaties zich aanmelden
voor de digitale vrijwilligersmarkt,
die van 6 tot en met 20 september plaatsvindt. Veel organisaties zullen inmiddels een uitnodiging in de mailbox hebben gehad.
Aanmelden kan tot 10 mei 2021
via de nieuwe website van het
Steunpunt Vrijwilligerswerk van
Uithoorn voor Elkaar: www.steunpuntvrijwilligerswerkuithoorn.nl.
Ook organisaties die geen uitnodiging hebben gehad, kunnen eventueel deelnemen aan
de Vrijwilligersmarkt. Na aanmelding bekijkt het Steunpunt Vrijwilligerswerk of de organisaties aan
de voorwaarden voor deelname
voldoen.
Digitaal
De digitale vrijwilligersmarkt is
een prachtig alternatief voor de
traditionele versie. Het grote voordeel is dat organisaties hun presentatie volledig kunnen voorbereiden. In de digitale stand is ruimte voor foto’s, informatie en linkjes

naar de webpagina. Als klapper
biedt het Steunpunt Vrijwilligerswerk aan om bij de organisatie te
komen filmen, zodat ook de filmpjes en de impressie van de locatie op de markt getoond kunnen
worden. Voor inwoners is het extra fijn om straks 2 weken de tijd
te hebben om de digitale markt te
bezoeken. Zij kunnen een virtuele
wandeling over de digitale markt
maken en zich uitgebreid oriënteren op het aanbod. Zo is echt
leuk en boeiend vrijwilligerswerk
zo gevonden.
Campagne
In de periode van 6 tot 20 september zal het de inwoners niet ontgaan dat de digitale vrijwilligersmarkt open is: met borden langs
de weg, advertenties en social
media berichten zal de #watgajijdoen? overal te zien zijn.
Informatie
Op www.steunpuntvrijwilligerswerkuithoorn.nl staat alle informatie en het aanmeldformulier.

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.
• Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod project de Rede. Bezwaarperiode tot en met 16 juni 2021. Inlichtingen bij E. Korsiaan, afdeling Buurt
(0297) 513111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
• 2021-040726, Achterweg 65-69-71, bedrijfswoningen omzetten naar
plattelandswoningen. (ontvangen 19-04-2021);
• 2021-040726, Achterweg 20, het creëren van een uitrit. (ontvangen 1904-2021);
• 2021-041653, Chrysantenlaan 25, het bouwen van een schuur/bijkeuken. (ontvangen 21-04-2021);
• 2021-041645, Noorddammerweg 30, het bouwen van een opslagruimte. (ontvangen 21-04-2021);
• 2021-042763, Pastoor C. Vasselaan 3, het plaatsen van een dakkapel.
(ontvangen 23-04-2021).

Uithoorn
• 2021-042772, Prinses Margrietlaan 37, het plaatsen van een schuur.
(ontvangen 24-04-2021);
• 2021-040113, Du Perronlaan 62, het vervangen van kozijnen. (ontvangen 15-04-2021);
• 2021-040118, Nicolaas Beetslaan 47, het plaatsen van een dakkapel
en het verhogen van het dak. (ontvangen 15-04-2021);
• 2021-039948, Grevelingen 30, het plaatsen van een tijdelijke overkapping. (ontvangen 15-04-2021);
• 2021-040126, Canadese Gans 25, het veranderen van een kozijn. (ontvangen 16-04-2021);
• 2021-040128, Thamerweg 75, het bouwen van een woning. (ontvangen
17-04-2021);

•
•
•
•
•
•
•

2021-041642, Prinses Christinalaan 21, het parkeren in de voortuin.
(ontvangen 21-04-2021);
2021-042044, Jan Luikenlaan 17, het plaatsen van de dakkapel aan de
voorzijde en achterzijde. (ontvangen 22-04-2021);
2021-042753, Blauwe Gans 10, het plaatsen van een dakopbouw. (ontvangen 23-04-2021);
2021-042755, Dorpsstraat 49, het aanvragen van een extra huisnummer. (ontvangen 23-04-2021);
2021-042760, Dorpsstraat 49, het aanvragen van een huisnummer
bordje. (ontvangen 23-04-2021);
2021-042765, Wilhelminakade 39 H, het plaatsen van gevelreclame.
(ontvangen 23-04-2021);
2021-042776, Johan van Oldenbarneveldtlaan 48, het plaatsen van
een dakkapel. (ontvangen 28-04-2021).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

De Kwakel
• 2021-030697, Kwakelsepad 24, het plaatsen van een mantelzorgwoning op het erf (ingetrokken 22-04-2021).

Uithoorn
• 2021-018540, Schootsveld 12, het plaatsen van een dakkapel (Ingetrokken, verzonden 16-04-2021);
• 2021-015407, Nicolaas Beetslaan 47, de bestaande overkapping vervangen door een grotere (Ingetrokken, verzonden 19-04-2021).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
Uithoorn
• 2021-025688, Anthony Fokkerweg 26, het plaatsen van een wasemkap
met afvoer boven het dak, verzonden 23-04-2021).

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
• 2021-025682, Begonialaan 23, het plaatsen van dakkapellen (verzonden 14-04-2021);
• 2021-030125, Anemoonlaan 41, het creëren van een parkeerplaats in
de voortuin (verzonden 21-04-2021);
• 2021-030130, Anemoonlaan 43, het parkeren in de voortuin (verzonden
21-04-2021);
• 2021-034240, Anemoonlaan 39, een parkeerplaats in de voortuin (verzonden 22-04-2021);
• 2021-034624, Anemoonlaan 57, het realiseren van een parkeerplaats
in de voortuin (verzonden 26-04-2021);
• 2021-042763, Pastoor C. Vasselaar 3, het plaatsen van een dakkapel
(verzonden 29-04-2021).
Uithoorn
• 2021-027495, Willem de Feschweg 2, het plaatsen van een houten berging (verzonden 15-04-2021);
• 2021-031982, Fregat 20, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 1904-2021);
• 2021-032992, Fregat 3, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 1904-2021);
• 2021-032999, Fregat 5, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 1904-2021);
• 2021-040126, Canadese Gans 25, het veranderen van een kozijn (verzonden 20-04-2021);
• 2020-106563, Laan van Meerwijk / Koningin Maximalaan, het herinrichten van de weg(verzonden 20-04-2021);
• 2021-026177, Op de Klucht 10, het vergroten van de verdieping en het
realiseren van een dakterras (verzonden 23-04-2021);
• 2021-030129, Amsteldijk-Zuid 253, het plaatsen van 2 lichtmasten (verzonden 23-04-2021);
• 2021-042044, Jan Luikenlaan 17, het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde en achterzijde (verzonden 26-04-2021);
• 2021-014447, Jan van Galenlaan 15, het plaatsen van een dakkapellen
aan de voor- en achterzijde van de woning, verzonden 20-04-2021).
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
• 2021-040699, Marktplein 2a, het aanvragen van een drank- en horecavergunning i.v.m. uitbreiding terras Amstelzijde (ontvangen 20-042021);
• 2021-041075, Marktplein 17. het aanvragen van een exploitatievergunning i.v.m. uitbreiding terras Amstelzijde (ontvangen 20-04-2021);
• 2021-042277, Marktplein 11, aanvraag exploitatie vergunning i.v.m. uitbreiding terras Amstelzijde (ontvangen 23-04-2021);
• 2021-042294, Marktplein 11, aanvraag drank- en horecavergunning
i.v.m. uitbreiding terras Amstelzijde (ontvangen 23-04-2021).

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
VERKEERSBESLUITEN

VERKEERSBESLUIT TIJDELIJK PARKEERVERBOD PROJECT
DE REDE
In de omgeving van de Koningin Julianalaan en Emmalaan is een nieuwbouwproject. Gezien de grootte van de werkvoertuigen, welke essentieel
zijn voor de werkzaamheden van het project, is het gewenst een tijdelijk
parkeerverbod in te stellen op een aantal specifieke plaatsen aan de Koningin Julianalaan en Emmalaan te Uithoorn. Zonder tijdelijk parkeerverbod wordt het, gezien de ruimte die de weg heeft en de aanwezige parkeergelegenheden, niet praktisch en verkeersveilig geacht de werkzaamheden
en de daartoe benodigde (vracht)transporten te laten plaatsvinden. Deze
maatregelen zijn van kracht tot uiterlijk 31 augustus 2022.
Verkeersbesluit twee gehandicaptenparkeerplaatsen
Om mensen met een loopbeperking in staat te stellen zoveel mogelijk deel
te nemen aan het maatschappelijk verkeer worden voor hen gehandicaptenparkeerplaatsen ingesteld. Daarom is besloten om voor twee aanvragen een gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen. Het gaat hier om de
(omgeving van de) volgende twee locaties:
•
Wederik 37
•
Admiraal de Ruyterlaan 108
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 16 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
PUBLICATIE EX ARTIKEL 5 WET VOORKEURSRECHT
GEMEENTEN, SCHANSGEBIED UITHOORN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn
maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten
(Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 29 april 2021 heeft besloten om
percelen, gelegen in het gebied “Schansgebied” in De Kwakel, op grond
van het bepaalde in artikel 5 Wvg aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Het besluit van
de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant, te weten 1 mei 2021.

Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren van en andere rechthebbenden op de aangewezen percelen, wanneer deze die percelen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Uithoorn te koop moeten aanbieden. De
eigenaren van en de rechthebbenden op de beperkte rechten ontvangen
één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud
van het besluit en de gevolgen hiervan.
Ter inzagelegging
Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals
de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende
beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte
bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 30 april 2021
tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Uithoorn.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 1 mei 2021, tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn, en dient uiterlijk 12 juni 2021
te zijn ontvangen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking
van het aanwijzingsbesluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend kunnen belanghebbenden tevens de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Den Haag, afdeling bestuursrecht, Postbus 2500 EH te Den Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist.
Uithoorn, 30 april 2021
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn

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
• 2021-039413, Amstelplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van
Vietnamese loempia’s, snacks en frites op donderdag (verzonden 2104-2021);
• 2021-042134, Amstelplein, gewijzigde standplaatslocatie tijdens werkzaamheden project ‘Dorpscentrum’ voor de in- en verkoop van o.a.
goud, zilver en munten op zaterdag (verzonden 29-04-2021);

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2021-039487, C. Verolmelaan 160, verklaring van geen bezwaar voor
het organiseren van een snuffelmarkt van 19 t/m 22 mei 2021 (verzonden 22-04-2021).
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
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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

