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Gemeente Uithoo
rn

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 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, informatie 

over maateregelen) 
- Bekijk priklocaties op de kaart: https://prikkenzonderafspraak.

rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- 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 evene-
menten, cursussen en bijeenkomsten. Kijk op onze evenementenkalen-
der via www.uithoorn.nl om te zien wat er de komende tijd in Uithoorn en 
De Kwakel gepland staat. Wilt u ook een evenement of activiteit organi-
seren, kijk via www.uithoorn.nl/evenementen hoe u dat kunt doen.

Activiteiten en bijeenkomsten mei / juni

09-05-2022 Verzetsmuseum op Wielen voor de Brede School

14-05-2022 Braderie Amstelplein

09-05-2022  Verzetsmuseum op Wielen voor de Brede School

10-05-2022 Online informatieavond Energie besparen voor VvE’s 

14-05-2022 Braderie Amstelplein

21-05-2022 Rommelroute Uithoorn

03-06-2022 Internationaal Scootertreffen De Kwakel

08-06-2022 Buitenspeeldag

11-06-2022 Kwakel Open Air Festival

11-06-2022 Amsterdam Open Canoepolo Tournament

11-06-2022 Kunstroute Zijdelveld

18-06-2022  Midzomeravondfestival Tavenu

25-06-2022 Cultuurmarkt

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

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

Dodenherdenking 
Uithoorn 2022
Bericht namens Het comité 4 mei Uithoorn en De Kwakel
Op 4 mei 2022 herdenken we de oorlogsslachtoffers herdacht. We 
herdenken samen in verbondenheid, ieder met zijn eigen herinnerin-
gen en gedachten. Het comité 4 mei Uithoorn 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 Thamer-
kerk. De stille tocht wordt begeleid door slagwerk met omfl oerste trom. 
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. Verder roepen 
we op één bloem mee te nemen. Voorafgaand ontvangen alle deelne-
mers de vrijheidsfakkelpin* van het comité (*op=op).

De route Stille Tocht
De route loopt via de Emmalaan naar de Prins Bernhardlaan, Stati-
onsstraat langs de herdenkingsplaquette van de slachtoffers die via 
het Spoorhuis naar interneringskampen gingen. Daar is een heel kort 
moment waar wordt stilgehouden. Daarna vervolgen we onze weg on-
der het Piet de Kruijffviaduct door de Wilhelminakade op naar het Stil-
temonument bij de Thamerkerk. Uiteraard kunt u onderweg gewoon 
aansluiten.

Bij het stiltemonument blaast een trompettist de Last Post en om 19.58 
uur precies is het twee minuten stil. Om 20.00 uur volgt het Wilhelmus 
en geeft Burgemeester P. Heiliegers een toespraak. Daarna zal dorps-
dichter Peter Borghaerts een speciaal gedicht voordragen. Na het ge-
dicht zal de krans worden geplaatst op het monument. Daarna kan ie-
dereen de meegebrachte bloem plaatsen in de rood, wit blauwe bloe-
menband. Afsluitend vindt er een herdenkingsconcert plaats door het 
vriendenkoor in de Thamerkerk waar u van harte voor wordt uitgeno-
digd. (De toegang is gratis!). 

Programma
• Stille tocht: Vertrek om 19.40 uur vanaf het Oranjepark naar het Stil-

te Monument, begeleid door slagwerker met omfl oerste trom; 
• Overweging door dorpsdichter Peter Borghaerts;
• Last Post om 19.58 uur;
• Twee minuten stilte; 
• Het Wilhelmus (couplet 1 en 6);
• Toespraak door dhr. P. Heiliegers, burgemeester;
• Gedicht door dorpsdichter Peter Borghaerts;
• Kranslegging door de gemeente Uithoorn. Aansluitend diverse le-

den van maatschappelijk organisaties. Gevolgd door de overige 
aanwezigen die hun meegebrachte bloem kunnen steken in de 
bloemenbanden aan de bomen;

• Programma in de Thamerkerk: Toegang gratis.

4 mei herdenking 
De Kwakel

Lopers AKU brengen 
Bevrijdingsvuur 

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

Dit jaar luidt het thema ‘vrijheid in verbondenheid’. 
Even voor 20.00 uur zal door de trompettist de taptoe worden inge-
zet, hierna volgen er twee minuten stilte. Na de twee minuten stilte zal 
er een kranslegging plaatsvinden, waarna alle bezoekers de gelegen-
heid krijgen om via het stiltemonument de herdenkingsplaats te ver-
laten.

De lopers van de AKU nemen in 
de nacht van 4 op 5 mei het Bevrij-
dingsvuur mee vanuit Wagenin-
gen naar Uithoorn. Zij worden op 5 
mei rond 10 uur verwacht voor het 
gemeentehuis waar burgemees-
ter Pieter Heiliegers hen ontvangt. 
De burgemeester neemt dan de 
fakkel in ontvangst van de atle-
ten en vervolgens zal hij het be-
vrijdingsvuur ontsteken voor het 

gemeentehuis. Na een kort wel-
komstwoord staat er in het ge-
meentehuis een ontbijt klaar voor 
alle deelnemers. Dit ontbijt wordt 
hen gratis aangeboden door de 
gemeente Uithoorn. Naast de at-
leten zijn ook inwoners welkom 
om van dit ontbijt te genieten. Het 
ontbijt vangt rond 10.15 uur aan. 
Adres gemeentehuis: Laan van 
Meerwijk 16, Uithoorn.

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 inwoner 
van Uithoorn terecht met al uw vragen 
over verschillende onderwerpen. Veel 
organisaties werken samen op het ge-
bied van welzijn, al dan niet in combinatie met hulp of ondersteu-
ning vanuit de gemeente. Hierdoor krijgt u snel de juiste ondersteu-
ning, hulp of adviezen die u nodig heeft. Op www.Uithoornhelpt.nl 
vindt u onderwerpen over zorg en ondersteuning, wonen en huis-
houden, werk, geld en uitkering, opvoeding en gezin, vrijwilligers-
werk, vervoer, mantelzorg, opleiding en inburgering, activiteiten en 
meedoen, gezond blijven en hulp voor Oekraïne.

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 IN MEI

WWW.UITHOORN.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 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. Dit kan tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inza-
ge in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat ge-
val wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorps-
huis De Quakel. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maat-
regelen 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 
Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ieder-
een binnen de specifi ek genoemde termijn in deze bekendmakings-
tekst 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 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.
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met 
uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om er-
voor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. In spoedgeval-

len kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening 
worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Bij 
welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie.
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 beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld 
bij de betreffende publicatie. 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 
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 ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank 
dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een verzoek om een 
voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, 
staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen 
van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-041142, Hoofdweg 35, 81 en 141, het aanleggen van een CO2 lei-

ding. (ontvangen 11-04-2022);
• 2022-041654, Cyclamenlaan 30, het plaatsen van een overkapping. (ont-

vangen 13-04-2022);
• 2022-045003, Drechtdijk 28, het bouwen van een nieuwe woning. (ont-

vangen 25-04-2022).

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.

Enquête: Wat vindt u van de uitvoering van de werkzaamhe-
den en de communicatie hierover?
In januari jl. is het offi ciële startsein voor de aanleg van de Uit-
hoornlijn gegeven. Daarvoor zijn er al veel voorbereidende werk-
zaamheden gebeurd. Nu is het ruim drie maanden verder en wil 
het project Uithoornlijn graag van u weten wat u vindt van de uit-
voering van de werkzaamheden en de communicatie hierover. 
Wilt u deze enquête met zeven vragen beantwoorden? Dan kun-
nen zij met uw feedback mogelijk verbeteringen aanbrengen. Het 
kost u maximaal 5 minuten om de enquête in te vullen. Alvast be-
dankt voor het invullen!

https://debouw.app/projects/uithoornlijn/opinion 
De enquête is onderdeel van de BouwApp. U kunt hem invullen in 
de BouwApp, maar ook via andere kanalen. Vult u hem buiten de 
BouwApp in, dan is het goed om te weten dat als er in de laatste 
vraag App staat, dat de BouwApp wordt bedoeld. 

Bekijk de planning van de werkzaamheden via https://uithoornlijn.nl/
werkzaamheden-en-planning. Tot aan de zomer wordt er verder ge-
bouwd aan de gecombineerde bus- en trambaan tussen de Boerlagel-
aan en het Spoorhuis. Op de busbaan en bij de toekomstige halte Uit-
hoorn Centrum zijn de werkzaamheden in volle gang. Ook op andere lo-
caties rond de toekomstige trambaan wordt gewerkt. Welke werkzaam-
heden vinden er plaats in mei?

Opstelterrein
Afgelopen maanden lag er grond in te klinken in het gebied tussen de 

Meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl of 
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen. Of bel met het So-
ciaal Loket. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur: 
(0297) 513111.

De gemeente aangesloten is 
bij het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur? Het fonds maakt het 
mogelijk dat kinderen en jon-
geren (0-18 jaar) wiens ou-
ders het niet breed hebben 
toch lid kunnen worden van 
een (sport) vereniging. Een in-

termediair kan een aanvraag 
voor een kind doen. Dit is een 
tussenpersoon die het gezin 
kent. Denk aan jongerenwer-
kers, juf/meester, een ouder- 
en kindadviseur, huisarts of 
een consulent schuldhulpver-
lener van de gemeente. 

N201 en halte Amstelveen Westwijk. Op deze locatie wordt een opstel-
terrein en waslocatie voor trams gebouwd. De grond is inmiddels vol-
doende ingeklonken, dit ging sneller dan verwacht. In mei wordt daar-
om een deel van de grond weggegraven en wordt een bouwplaats inge-
richt met een bouwkeet. Daarnaast wordt er in de tweede week van mei 
begonnen met de bouw van een overkluizing van een gasleiding in dit 
gebied. Een overkluizing is een extra bescherming voor de gasleiding, 
gemaakt van beton (half mei gestort) en damwanden (al aangebracht in 
de zomer van 2021). Omwonenden ontvangen binnenkort een brief met 
informatie over deze werkzaamheden.

Spoordijk
Op de spoordijk blijft de voorbelasting bij Aan de Zoom voorlopig liggen. 
In mei zijn hier geen werkzaamheden.

Busbaan – Faunalaan
Eerder is aangekondigd dat de huidige bushalte Burgemeester Koot-
laan verdwijnt en dat bij de kruising busbaan-Faunalaan nieuwe bushal-
tes komen (in beide richtingen). Eind mei start de aanleg van de bushal-
te aan de kant van de Koekoek: voor de bussen richting Aalsmeer. Ver-
keer rond de kruising krijgt te maken met verkeersmaatregelen. De hal-
te is vanaf augustus in gebruik. Voor de bushalte aan de andere kant 
- ter hoogte van de J.P. Sweelinckweg - starten de werkzaamheden in 
de zomer.

Busstation
Eind april is begonnen met het vernieuwen van de busperrons op het 
busstation. In meerdere fases worden de busperrons opnieuw ingericht. 
Ook wordt er een nieuwe, tweelaagse fi etsenstalling gebouwd en ver-
dwijnt de stalling aan de kant van de Boerlagelaan tijdelijk. De bouw van 
de tramhalte op het busstation start na de zomer.

Busbaan Boerlagelaan-halte Uithoorn Centrum
Afgelopen maand zijn de geluidschermen langs de busbaan geplaatst. 
Komende maand worden de werkzaamheden aan de geluidschermen 

afgerond en vinden de werkzaamheden voor de aanleg van de tram-
baan verder plaats binnen de geluidschermen. In mei worden de spoor-
staven en de eerste wissels aangebracht en worden alle kabels en lei-
dingen aangebracht die nodig zijn om de tram te laten rijden. Op het vi-
aduct over de Amsterdamseweg is inmiddels goed zichtbaar waar de 
sporen komen te liggen.

Halte Uithoorn Centrum
Komende maand wordt verder gewerkt aan de bouw van de tramhalte 
Uithoorn Centrum. Die halte krijgt in mei verder vorm, de contouren van 
het tramperron zijn al duidelijk zichtbaar. Dan wordt het straatwerk aan-
gebracht, het meubilair, de bebording en de verschillende installaties 
worden op het perron geplaatst. De bekleding van de keerwanden met 
stenen gaat ook in mei verder, net als de werkzaamheden op de nieu-
we parkeerplaats.

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 vol-
gen via de BouwApp (zoek op Uithoornlijn), Facebook, twitter 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. 

Uithoorn
• 2022-041081, Zijdelweg, het aanpassen van de onderdoorgang voor 

UHL. (ontvangen 13-04-2022);
• 2022-041082, Rode Klaver 31, het verwijderen van asbest en nieuwe ko-

zijnen plaatsen. (ontvangen 12-04-2022);
• 2022-043066, Geertruidahoeve 44, het kappen van een boom. (ontvan-

gen 19-04-2022);
• 2022-043960, Bergeend 9, het plaatsen van een overkapping. (ontvan-

gen 20-04-2022);
• 2022-043965, Elbe 19, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 21-

04-2022);
• 2022-043969, Thamerlaan 41, het plaatsen van een aanbouw, opbouw 

en een schuur. (ontvangen 22-04-2022);
• 2022-045560, Prinses Christinalaan 99, het plaatsen van een dakkapel. 

(ontvangen 28-04-2022).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2022-037784, Rosmarijn 16, het wijzigen van de kozijnen van de woning 

(ingetrokken op 7-04-2022)

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
• 2022-011933, Bieslook 57, plaatsen van dakopbouw op het dak van de 

woning (weigering verzonden 14-04-2022).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders 
voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslister-
mijn met zes weken:
Uithoorn
• 2022-011933, Bieslook 57, plaatsen van dakopbouw op het dak van de 

woning (verzonden 08-03-2022).

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
• 2022-016257, Boterdijk 177, het plaatsen van dakkapellen, wijziging dak-

goot en aanpassen gevel (verzonden 19-04-2022).
Uithoorn
• 2022-032787, Langs de baan 8, het wijzigen van de kozijnen en rabatde-

len van de woning, (verzonden 13-04-2022);



WWW.UITHOORN.NL

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
• 2022-024117, Boerlagelaan, het realiseren van een grondkering en het 

verleggen van een fiets- en voetpad, (verzonden 14-04-2022).

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-043243, Kerklaan 22, het aanvragen van een alcoholwetvergun-

ning. (ontvangen 21-04-2022);
• 2022-043249, Kerklaan 22 , het aanvragen van een exploitatievergunning 

horecabedrijf. (ontvangen 21-04-2022).
Uithoorn
• 2022-041454, het aanvragen van een evenementenvergunning voor 

“Rommelroute Uithoorn” op 21 mei 2022); (ontvangen 14-04-2022);
• 2022-042165, Zijdelweg 45, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 

18-04-2022);
• 2022-041872, Petrus Steenkampweg, het aanvragen van een geluidshin-

dervergunning voor UHL-96. (ontvangen 15-04-2022);
• 2022-041982, UWTC Randhoornweg 90, het aanvragen van een evene-

mentenvergunning voor Nederlandse Kampioenschappen BMX van 1 t/m 
7 juli 2022. (ontvangen 17-04-2022);

• 2022-043103, het plaatsen van driehoeksreclameborden om bekendheid 
te geven aan “Kunstroute Zijdelveld” van 29 mei t/m 12 juni 2022. (ont-
vangen 20-04-2022); 

• 2022-042993, De Eger, het aanvragen van een evenementvergunning 
voor een buurt BBQ van 11 t/m 12 juni 2022. (ontvangen 20-04-2022);

• 2022-043938, Parkeerplaats Zijdelwaardplein, het plaatsen van een GGD 
testunit, elke dinsdag en vrijdag van 3 mei t/m 29 juli 2022. ( ontvangen 
21-04-2022);

• 2022-045163, Bijvoet 11, het plaatsen van een afvalcontainer op 10 juni 
2022. (ontvangen 26-04-2022);

• 2022-045196, Stationsstraat 41-45, het aanvraag van een evenementen-
vergunning “Dag van de Bouw” op 17 juni 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
• 2022-021578, Kerklaan, evenementenvergunning viering Koningsdag De 

Kwakel op 17 april 2022 (verzonden 14-04-2022).
Uithoorn
• 2022-038424, parkeerterrein Zoogdierenlaan, het plaatsen van een trailer 

van het Verzetsmuseum van 9 t/m 17 mei 2022. (verzonden 21-04-2022);
• 2022-038246, Slauerhofflaan 1-5, het plaatsen van een rolsteiger voor on-

derhoud van 25 april t/m 3 juni 2022. (verzonden 21-04-2022);
• 2022-038248, Marsmanlaan 1-5, en de Nijhoflaan , het plaatsen van een 

ecotoilet, een schaftkeet en een rolsteiger voor onderhoud van 25 april 
t/m 3 juni 2022. (verzonden 21-04-2022);

• 2022-034079, busbaan tussen Boerlagelaan en de halte Uithoorn Cen-
trum, ontheffing geluidhinder van 24 april t/m 8 juli 2022 voor twee avon-
den per week. (verzonden 25-04-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
• 2022-029543, Egeltjesbos, melding herdenkingsplechtigheid op 4 mei 

2022 (verzonden 14-04-2022).
Uithoorn
• 2022-039974, Marktplein 11, incidentele festiviteit op woensdag 27 april 

2022 (verzonden 13-04-2022);
• 2022-039824, het stiltemonument bij de Thamerkerk, melding herde-

kingsplechtigheid op 4 mei 2022 (verzonden 26-04-2022).

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 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.

• Het voorontwerpbestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. ligt vanwege de in-
formele en onverplichte inspraakprocedure gedurende vier weken ter in-
zage van donderdag 21 april tot en met woensdag 12 mei. Inlichtingen bij 
S. Meulenbelt, afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
WABO, REGULIERE PROCEDURE, VERGUNNING VERLEEND HOOFD-
WEG 125, DE KWAKEL
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergun-
ning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft 
verleend. Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) 
voor het installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergie-
systeem ten behoeve van het kassencomplex.
Datum besluit: 21 april 2022
Aanvrager: A. van Klaveren B.V.
Zaaknummer: 11113932
Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contact-
formulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan 
contact met u opgenomen.
Bezwaar
In het colofon naast de officiële bekendmakingen leest u meer informatie over 
het indienen van bezwaar, beroep en een voorlopige voorziening.
In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige 
voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Recht-
bank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzienin-
gen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het verzoek-
schrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/be-
stuursrecht.




