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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
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

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 

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

Versoepeling corona-
maatregelen per 11 mei
Op 6 mei kondigde het kabinet 
een stapsgewijze versoepeling 
van de coronamaatregelen aan. 
Daarmee zijn we in een nieuwe 
fase van de coronacrisis terecht 
gekomen. Vanaf deze week gaan 
Uithoorn en De Kwakel weer lang-
zaam open. De aanpassingen zijn 
opgenomen in de nieuwe nood-
verordening van de Veiligheidsre-
gio Amsterdam-Amstelland. Hier 
valt de gemeente Uithoorn on-
der. Deze is te vinden op www.uit-
hoorn.nl/coronavirus.

Contactberoepen kunnen 
weer aan de slag
Contactberoepen zoals kappers, 
fysiotherapeuten en schoon-
heidsspecialisten kunnen op af-
spraak weer aan de slag. Biblio-
theken mogen weer open, na toe-
stemming van de voorzitter van 

de Veiligheidsregio. Het is aan de 
beheerders van de locaties om 
plannen te maken die ervoor zor-
gen dat de 1,5 meter maatregel 
goed kan worden nageleefd en 
de belasting op het openbaar ver-
voer acceptabel blijft. Horeca, ge-
meenschappelijke was- en dou-
chegelegenheden op deze loca-
ties blijven gesloten, toiletten kun-
nen wel worden bezocht. 
Houd voor de exacte herope-
ningsdatum de websites van de 
betreffende instellingen in de ga-
ten. Zwembaden mogen ook 
weer open. Zwembad de Otter in 
Uithoorn opent op 13 mei weer de 
deuren. 

De meest actuele informatie over 
het coronavirus is te vinden op 
Rijksoverheid.nl, RIVM.nl en op 
uithoorn.nl/coronavirus.

Aandacht voor huiselijk 
geweld in coronatijd
De gemeente Uithoorn sluit aan bij de campagne “Quarantaine be-
schermt	niet	tegen	huiselijk	geweld’	om	aandacht	te	vragen	voor	
huiselijk geweld tijdens de coronacrisis. Het is een campagne van 
het landelijk netwerk Veilig Thuis, het feministisch platform De Bo-
vengrondse en Vice Nederland. Het roept mensen op extra alert 
te zijn en melding te maken bij (een vermoeden van) huiselijk ge-
weld. De gemeente vraagt aan bewoners en ondernemers en an-
dere belangstellenden om deze poster uit te printen en op te plak-
ken. De poster is ook te downloaden via www.debovengrondse.nl/ 
huiselijk-geweld. 

Bijvoorbeeld thuis op 
het raam, in een flat-
gebouw of op het prik-
bord bi j  de super-
markt of bij de plaat-
selijke apotheek. De 
campagne is bedoeld 
om mensen te laten 
weten dat er hulp is 
en omstanders op te 
roepen om in actie te 
komen. U kunt juist nu 
veel betekenen voor 
uw medemens door 
extra alert te zijn en el-
kaar te steunen waar 
mogelijk. Is er serieus 
iets aan de hand? Bel 
bij acuut gevaar altijd 
112. Is dat niet het ge-
val? Bel dan naar Vei-
lig Thuis: 0800 2000. 

QUARANTAINE
BESCHERMT
NIET TEGEN
HUISELIJK
GEWELD

ALS JE HULP NODIG HEBT
OF IETS VERMOEDT

BEL
BIJ NOODGEVALLEN

112

BEL08002000

Haalbaarheidsonderzoek 
Sport en Wonen in De Kwakel
In december 2019 heeft de ge-
meente het idee naar buiten ge-
bracht om de sportvelden van De 
Kwakel te verplaatsen naar het 
gebied ten westen van Bezworen 
Kerf en het Lange Eind ten zuiden 
van dorpskern De Kwakel. In dit 
gebied is woningbouw niet toege-
staan. Op de vrijgekomen sport-
locaties kunnen vervolgens wo-
ningen worden gebouwd, wat wel 
is toegestaan. Dit idee is ontstaan 
omdat er grote behoefte is aan 
woningen. 

Gesprekken en bijeenkomsten 
met belanghebbenden
We gaven toen aan dat nog veel 
uitgezocht moet worden voordat 
een besluit over uitvoering van 
het idee genomen kan worden. 
Daarbij horen ook gesprekken 
met alle belanghebbenden om te 
onderzoeken of er draagvlak is 
voor het idee en of het uitvoerbaar 
is. Belanghebbenden zijn bijvoor-
beeld de eigenaren van de grond 
in de ruilverkaveling en de sport-
verenigingen, maar ook de om-
wonenden van de huidige sport-
velden en de overige bewoners 
en ondernemers van het gebied 
de Ruilverkaveling. 
Een aantal gesprekken heeft 
(deels digitaal) plaatsgevonden 
en we hadden plannen om in 
maart en april inloopbijeenkom-
sten te organiseren. Dat laatste is 
helaas niet doorgegaan door de 

maatregelen tegen het coronavi-
rus. 

Digitaal reageren 
We hadden de hoop dat we in ju-
ni wel bijeenkomsten konden or-
ganiseren, maar dat is helaas niet 
het geval. Daarom gaan we u vra-
gen via digitale kanalen, waaron-
der uithoorndenktmee.nl, te rea-
geren op het idee én op een aan-
tal zaken die we al hebben uit-
gezocht. Hoe we dat gaan doen, 
werken we op dit moment uit. De 
hierboven genoemde belangheb-
benden ontvangen daarover be-
richt. Ook op deze pagina laten 
we dat weten.

Onderzoeksgebied uitgebreid 
met De Legmeer
Met de sportverenigingen zijn di-
verse gesprekken gevoerd. Een 
aantal verenigingen noemde de 
nieuwe mogelijke locatie (de Ruil-
verkaveling) als zorg. Dit geldt 
vooral voor verenigingen die hun 
oorsprong niet in De Kwakel heb-
ben. Deze verenigingen brach-
ten De Legmeer (het open ter-
rein naast de Legmeervogels) als 
meer geschikte locatie naar vo-
ren. Op basis hiervan wordt de-
ze locatie nu ook meegenomen 
in het onderzoek. Daarom vragen 
we ook omwonenden van de Leg-
meer en de naastgelegen sport-
verenigingen om te reageren. Zij 
ontvangen hierover nader bericht.

Op	alle	plastic	flesjes	onder	de	1	
liter komt vanaf volgend jaar zo-
mer 15 cent statiegeld. Door sta-
tiegeld te rekenen, is men eerder 
bereid de plastic flesjes thuis te 
verzamelen en terug te brengen 
naar een flessenautomaat. Dit 
zorgt voor minder zwerfafval en 

een schonere omgeving. Tot die 
tijd	mogen	alle	plastic	flesjes	in	de	
PMD	container.	Een	plastic	fles-
je is geen afval maar een bruik-
bare grondstof. Door inzameling 
kan het worden hergebruikt. Meer 
informatie op www.uithoorn.nl/af-
val. 

Statiegeld op kleine plastic flesjes



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

•	 Nota	Bodembeheer	gemeente	Uithoorn.	Inzageperiode	vanaf	14	mei	
t/m 24 juni 2020. Informatie bij mevr. R. de Noo, afdeling buurt (0297) 
513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
•	 2020-042420,	Joh.	Enschedeweg	40,	het	gebruiken	in	afwijking	van	

het bestemmingsplan voor het geven van workshops (ontvangen 26-
04-2020);

•	 2020-043749,	In	het	Midden	91,	het	realiseren	van	een	aanbouw	aan	
de zijgevel van de woning (ontvangen 01-05-2020);

•	 2020-044121,	Grevelingen	42,	het	bouwen	van	een	schuurtje	in	de	tuin	
bij de Genieloods (ontvangen 06-05-2020);

•	 2020-044122,	Johan	de	Wittlaan	83,	het	verbouwen	van	een	school	tot	
woningen (ontvangen 06-05-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
•	 2020-032066,	Boterdijk	76,	het	realiseren	van	een	in-/uitrit	(ingetrok-

ken, verzonden 24-04-2020);
•	 2020-032384,	Mgr.	Noordmanlaan	76,	het	vervangen	van	de	bestaan-

de beschoeiing (vergunningvrij, verzonden 29-04-2020).
Uithoorn
•	 2020-017164,	Knobbelzwaan	145,	het	aanleggen	van	een	parkeer-

plaats op eigen terrein (ingetrokken, verzonden 07-05-2020).

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

berging (verzonden 23-04-2020);
•	 2020-027886,	Langs	het	Jaagpad	7A,	het	plaatsen	van	golfbrekers	

(verzonden 28-04-2020).
Uithoorn
•	 2020-034797,	Marktplein	63,	het	verstevigen	van	de	constructie	van	ca-

fé de Gevel (verzonden 30-04-2020);
•	 2020-029716,	Nicolaas	Beetslaan	118,	het	wijzigen	van	het	kozijn	in	de	

voorgevel (verzonden 01-05-2020);
•	 2020-040052,	Grevelingen	19,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	(verzon-

den 07-05-2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
•	 2020-040823,	standplaatsvergunning	voor	de	verkoop	van	groente	en	

fruit op dinsdag en donderdag op het Amstelplein (ontvangen 21-04-
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.
Uithoorn
•	 2020-042354,	Bilderdijklaan	27,	vergunning	ingebruikname	gemeente-

grond van 8 t/m 29 mei 2020 (verzonden 30-04-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE UITHOORN 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend 
dat de gemeenteraad van Uithoorn op 23 april 2020 de Nota Bodembeheer 
Regio Amstelland en Meerlanden, beleidskader voor grond- en baggerver-
zet (Nota Bodembeheer) heeft vastgesteld. In deze Nota Bodembeheer is 
het bodembeleid van de gemeente op grond van het Besluit bodemkwali-
teit (Bbk) vastgelegd, inclusief een Bodemfunctiekaart en Bodemkwaliteits-
kaart. Hiermee heeft de raad besloten tot:
1. Vastelling van het bodembeleid geldend in de gemeente Uithoorn, zo-

als verwoord in de Nota bodembeheer en het intrekken van de in 2013 
vastgestelde Nota. De belangrijkste wijzigingen in de Nota bodembe-
heer zijn:
a. De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart;
b. Uitbreiding van het beheergebied door samenwerking met buurge-

meenten;
c. Verruiming van het bodembeleid op minder kwetsbare bodemfunc-

ties en aanscherping van het bodembeleid op gevoelige bodem-

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. Die stukken lig-
gen 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, ge-
richt 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 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen 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 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, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift	brengt	de	rechtbank	griffi	ekosten	in	rekening.	Het	besluit	
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat	er	geen	gebruik	wordt	gemaakt	van	de	vergunning,	kan	een	‘voor-
lopige	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): 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 
‘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.
•	 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	bestem-
mingsplan 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	onbe-
mand tankstation Tinq. Ter inzage vanaf 30 april gedurende zes we-
ken bij het loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij gemeente Uit-
hoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
functies.

2. Delegatie van toekomstige wijzigingsbesluiten met een uitvoerend ka-
rakter naar het college van burgemeester en wethouders. Voorbeelden 
van dergelijke wijzigingsbesluiten zijn het actualiseren van de bodem-
kwaliteitskaart of de bodemfunctiekaart, acceptatie van bodemkwa-
liteitskaarten van andere gemeenten of het toevoegen van data van 
nieuwe parameters.

Inzage
De Nota Bodembeheer ligt gedurende zes weken vanaf de publicatieda-
tum voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de balie. Daarnaast 
is de digitale versie van de stukken beschikbaar via de gemeentelijke web-
site. Voor de vaststelling van de nota Bodembeheer is de uniforme open-
bare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Be-
stuursrecht gevolgd. Hiertoe heeft de Nota Bodembeheer gedurende zes 
weken ter inzage gelegen en stond de mogelijkheid open voor belangheb-
benden om een zienswijze in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
Inwerkingtreding
De Nota Bodembeheer treedt in werking met ingang van de dag na de da-
tum van publicatie van deze bekendmaking.
Beroep
Op grond van artikel 50 en 51 van het Bbk en artikel 6:8 lid 4 Algemene 
wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep 
worden ingesteld tegen de vaststelling van de Nota Bodembeheer door de 
gemeenteraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Beroep instellen kan alleen:
-  als u eerder een zienswijze naar voren heeft gebracht;
-  als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een 

zienswijze naar voren te brengen; 
-  of als u wilt reageren op aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de 

ontwerp van de Nota bodembeheer. 
Een beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste naam 
en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waar-
tegen het beroep is gericht alsmede de gronden/motivering van het beroep. 
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Degene die be-
roep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indie-
nen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.

KENNISGEVING WABO, UITGEBREIDE PROCEDURE, 
ONTWERPBESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerp-
beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wa-
bo) ter inzage heeft gelegd. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen 
tot het uitbreiden van de aan de Bedrijvenweg 2 te De Kwakel gelegen in-
richting van het Regionaal Sorteer Centrum Schiphol (RSC Schiphol). De 
uitbreiding betreft een toename van de hoeveelheid door de inrichting in 
te nemen en te verwerken afval. Tevens betreft de ontwerpbeschikking het 
voornemen tot het ambtshalve wijzigen van de vergunning van 28 februa-
ri 2018, kenmerk 5412023, door het opnemen van standaardvoorschriften 
voor het energieverbruik binnen de inrichting.
Aanvrager: De Meerlanden Holding N.V.
Zaaknummer: 9324161
Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.
nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: gemeente Uithoorn, Laan van 
Meerwijk 16 te Uithoorn.
In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de corona-
pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaat-
se kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op 
verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de ge-
meente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal 
ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contact-
formulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-
567 0200. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik ma-
ken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met 
u opgenomen.
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbe-
schikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website loket.
odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. 
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Heeft u vragen 
over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, 
dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er 
wordt dan contact met u opgenomen. Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men 
belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is 
gebracht over de ontwerpbeschikking.

WWW.UITHOORN.NL

Training Rupsenclub gaat 
weer beginnen
De Rupsenclub is een sociale 
vaardigheidstraining die in een 
kleine groep van 8 kinderen ge-
geven wordt door twee trainers.

Leerdoelen
De training De Rupsenclub is 
voor jonge kinderen die wat ex-

tra oefening kunnen gebruiken in 
contact met andere kinderen, die 
weerbaarder kunnen worden of 
wat meer vertrouwen nodig heb-
ben in zichzelf en in de omgang 
met andere kinderen. In de trai-
ning staan verschillende onder-
werpen centraal. Tijdens de eer-

ste vier bijeenkomsten staan de 
basisemoties centraal: blij, boos, 
bang en verdrietig. De andere bij-
eenkomsten zijn gericht op sa-
menwerken & spelen, hoe vraag 
ik het, mag ik mee doen, en zeg-
gen dat je iets niet wilt.

De bijeenkomsten zijn van 15.15-
16.45 uur. MOC “t Kabouterhuis, 
Randhoornweg 31, 1422 WX Uit-
hoorn. Kijk voor meer informatie 

op www.uithoorn.nl/jeugdhulptrai-
ningen

Trainingsdata:
Les 1 26 mei
Les 2 2 juni 
Les 3 9 juni
Les 4 16 juni
Les 5 23 juni
Les 6 30 juni
Les 7 7 juli
Les 8 14 juli




