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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

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.

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 bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden 2021
Het gemeentehuis, balie, receptie, sociaal loket en het schei-
dingsdepot kunnen afwijkende openingstijden hebben tijdens 
de feestdagen:
2e Pinksterdag maandag 24 mei 2021 gesloten

Melden tijdens feestdagen 24/7
Ziet u, op het moment dat wij gesloten zijn, iets in uw buurt dat 
kapot is of overlast geeft? Dan kunt u er op elk moment van de 
dag een melding van maken via de Makkelijk Melden app of 
via www.uithoorn.nl/melding. Deze meldingen kunnen we snel-
ler verwerken dan meldingen die via onze social mediakanalen 
worden doorgegeven tijdens de feestdagen. 

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

Wanneer krijg ik een vaccinatie 
tegen het coronavirus?
Wanneer u de vaccinatie krijgt, is 
afhankelijk van bijvoorbeeld uw 
leeftijd en of u werkt in de zorg. 
Via een handige vragenlijst kunt 
u bekijken wanneer u een uitno-
diging kunt krijgen voor de coro-
navaccinatie. Ook ziet u waar u 
de coronaprik kunt halen en welk 

vaccin u waarschijnlijk krijgt. De 
volgorde van vaccinatie kan ver-
anderen. Bijvoorbeeld als een 
vaccin niet op tijd geleverd wordt. 
Hou de actualiteiten in de gaten. 
Benieuwd wanneer u de vaccina-
tie ontvangt? Bekijk de vragenlijst 
op rijksoverheid.nl/coronavirus

Testen zonder afspraak in 
de coronatestbus
Bewoners van uit de gemeen-
te Uithoorn met lichte klachten 
kunnen zich tussen 17 en 30 mei 
zonder afspraak, gratis en dicht-
bij huis laten testen op corona. 
Bij het winkelcentrum Zijdelwaard 
staat de landelijke GGD corona-
testbus waar per dag maximaal 
130 testen kunnen worden afge-
nomen. De bus is bedoeld voor 
bewoners uit de gemeente Uit-
hoorn en is geopend van 9.00 tot 
12.00 en tot 12.45 tot 16.00 uur.

Hoe werkt het?
- Maximaal één bezoeker in de 

bus
- Andere bezoekers wachten 

buiten op hun beurt
- Buiten wachten met een 

mondkapje op gepaste af-
stand

- Gastheren- en vrouwen ont-
vangen de bezoekers en be-
antwoorden eventuele vragen. 

- Wacht de testuitslag thuis af.

Het aantal vastgestelde corona-
besmettingen in de gemeente Uit-
hoorn en de regio vindt u op www.

ggd.amsterdam.nl/coronavirus/
situatie-regio-amsterdam-amstel-
land.

Actuele coronacijfers 
gemeente Uithoorn

Door de coronamaatregelen weet 
niemand wanneer we weer naar 
het buitenland mogen. Heeft u 
plannen om misschien dit jaar nog 
op reis te gaan? En moet uw reis-
document vernieuwd worden? 
Wacht dan niet te lang en vraag 
alvast uw nieuwe paspoort of 
identiteitskaart aan. Als de maat-
regelen gaan versoepelen wordt 

er een grote toestroom bij burger-
zaken verwacht. Het wordt dan 
zo druk dat u misschien weken-
lang moet wachten voor u bij de 
gemeente terecht kunt voor een 
afspraak. Wij adviseren u daarom 
uw aanvraag niet meer uit te stel-
len. Maak zo snel mogelijk online 
een afspraak via www.uithoorn.nl/
afspraak of bel (0297) 513 111.

Vernieuw nu uw paspoort 
of identiteitskaart

Van maandag 31 mei tot en met 
zondag 6 juni 2021 gaan we met 
z’n allen de uitdaging aan om zo 
min mogelijk afval weg te gooi-
en. Doet u ook mee? Op www.mi-
lieucentraal.nl/minder-afval/week-
zonder-afval staan leuke tips om 
mee te doen. Lastig om te beden-
ken hoe u dit kunt doen? Via deze 
website ontvangt u elke dag een 
afvaltip als u zich aanmeldt voor 
de online afvalnieuwsbrief.

Deel en leen zoveel mogelijk
Samendoen met spullen zoals 

een partytent of hogedrukspuit 
scheelt voor het milieu en in on-
ze portemonnee. Benieuwd waar 
u spullen kunt delen en lenen? 
Op www.milieucentraal vindt u al-
lerlei deelinitiatieven voor allerlei 
soorten producten; eten, kleding, 
tuin, auto, boten en nog heel veel 
meer.

Deeleconomie
Hoewel de deeleconomie nieuw 
klinkt is delen niet nieuw: biblio-
theken zijn al eeuwen oud, de 
trein en de bus deel je met an-
dere passagiers en al in de jaren 
’70 deelden gezinnen een auto. 
Nieuw is wel de techniek die het 
makkelijker maakt om een match 
te vinden. Via online platforms, 
buurtapps en sociale netwerken 
kunt u in uw buurt spullen delen, 
lenen, ruilen en huren.

Week zonder afval

Wist je 
dat?

Uithoorn voor Elkaar een trai-
ning ‘Grip op je knip’ gaat or-
ganiseren? De training is be-
doeld voor mensen die wil-
len leren om goed om te gaan 
met geld. Deze training geeft 
meer inzicht in uw inkomsten 

en uitgaven. U leert onder an-
dere om inkomsten en uitga-
ven op een rijtje te zetten en 
hoe u kunt sparen. De training 
bestaat uit zes wekelijkse bij-
eenkomsten van twee uur en 
begint bij een minimum van 
6 deelnemers. De training is 
voor inwoners vanaf 18 jaar. 

Voor meer informatie en 
aanmelding: info@uit-
hoornvoorelkaar.nu of 
(0297) - 303044.

Kent u iemand in Uithoorn die een 
lintje verdient? Veel inwoners van 
Uithoorn zetten zich belangeloos 
in voor het welzijn van anderen. U 
kunt u iemand voor een Koninklij-
ke onderscheiding in aanmerking 
laten komen.

Koninklijke onderscheiding
De procedure voor het toekennen 
van een Koninklijke onderschei-
ding neemt veel tijd in beslag. Is 
de voordracht voor de Lintjes-
regen in april 2022, dan moet u 
het voorstel vóór 15 juli 2021 (dit 
jaar) bij de burgemeester indie-
nen. Gaat het om een uitreiking 
tijdens een andere gelegenheid, 
dan dient u het voorstel tenminste 
zes maanden van tevoren naar 
de burgemeester te sturen. 

Informatie Koninklijke 
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het 
aanvraagformulier, vindt u op 
www.uithoorn.nl/lintjes. Heeft u 
vragen, dan kunt u contact opne-
men met het bestuurssecretariaat 
via (0297) 513 108 of bestuursse-
cretariaat@uithoorn.nl. 
Voor elke uitreiking wordt een 
mooi moment gekozen. Bijvoor-
beeld: 
• tijdens de lintjesregen, op de 

laatste werkdag voor Konings-
dag

• tijdens een ander bijzonde-

re gelegenheid die te maken 
heeft met de reden voor het 
lintje (zoals een afscheid of ju-
bileum) 

• Als de burgemeester lintjes 
uitreikt, doet hij dat namens de 
koning. Daarom draagt de bur-
gemeester bij de uitreiking de 
ambtsketen met het rijkswa-
pen erop. 

Mensen die een lintje krijgen, ont-
vangen ook een oorkonde. Hier-
in staat dat de onderscheiding is 
uitgereikt na besluit van de ko-
ning. Meer informatie via www.uit-
hoorn.nl/lintje

Informatie gemeentelijke 
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen 
van gemeentelijke onderscheidin-
gen kunt u ook opvragen bij het 
bestuurssecretariaat via (0297) 
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

Koninklijke onderscheiding 
(lintje), aanvragen

Uitnodiging Online 
Informatieavond 

GASVRIJ UITHOORN
Het aardgasvrij maken van onze wijken en woningen is een gi-
gantische opgave voor ons allemaal. We zijn nog maar net be-
gonnen met deze reis. De gemeente onderzoekt hoe we van het 
aardgas af kunnen gaan en stelt hiervoor een visie op. Stap voor 
stap en wijk voor wijk, wordt naar de mogelijkheden gekeken 
voor de overgang naar een schone, duurzame wijze van ver-
warmen. In de Transitievisie Warmte wordt op hoofdlijnen vast-
gelegd hoe het isoleren en aardgasvrij maken van de woningen 
wordt aangepakt en in welke volgorde. 

Graag nodigen wij u uit voor de online 
 ‘GA R  TH R ’ 

op 26 mei 2021 van 19.30-21.00 uur.

Tijdens de informatieavond vertellen we waarom een aardgas-
vrije gemeente nodig is. Wat de gemeente hiervoor doet en wat 
het voor u als inwoners van onze gemeente betekent. Er is via 
de chatfunctie ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. 
Wij zullen ook naar uw mening vragen, bijvoorbeeld: hoe wilt u 
betrokken worden bij het proces? Welke vragen heeft u? Wel-
ke zorgen heeft u?

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn op deze informatieve bijeenkomst? Meldt u 
zich dan vóór 24 mei aan via de website www.uithoorn.nl/gas-
vrij. Later, kort vóór de vergadering, ontvangt u dan een uitnodi-
ging met de link om mee te doen aan de bijeenkomst. Meer we-
ten, lees dan verder op www.uithoorn.nl/gasvrij 
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VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN DRECHTDIJK 25-27
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het bestem-
mingsplan Drechtdijk 25-27 met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPDrecht-
dijk25en27-VG01 is vastgesteld.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is de 
ruimte voor ruimte overeenkomst die op 4 maart 2020 is gesloten voor het 
perceel Drechtdijk 25-27. Daarin is voor de gemeente als verplichting op-
genomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee de 
geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situatie op het 
perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing de bestaan-
de bedrijfswoning op het perceel Drechtdijk 25 wordt omgezet naar een 
burgerwoning en het naastgelegen woonperceel, Drechtdijk 27, wordt ver-
groot. De voormalige bedrijfsruimte wordt verkleind en aangepast aan tot 
twee bijbehorende bouwwerken van maximaal 231 m² per stuk. Het reste-
rende gedeelte van het agrarische perceel wordt ingericht als grasland met 
de bouwmogelijkheid van een schuilstal van maximaal 15 m². Voorliggend 
bestemmingsplan maakt de hierboven genoemde ontwikkelingen mogelijk.
Ter inzage
Het bestemmingsplan Drechtdijk 25-27 ligt vanaf 20 mei 2021 gedurende 
6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raad-
plegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter in-
zage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis 
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de 
gemeenteraad (het bestemmingsplan) en/of het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders (besluit hogere waarden) beroep worden in-
gesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/
of het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het col-
lege te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeen-
teraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzich-
te van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afde-
ling 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 voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ge-
richt aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Uithoorn, 19 mei 2021. 

INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘ACHTERWEG 62’
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van bestemmingsplan Achterweg 62 is de 
reconstructie van het bedrijf HilverdaFlorist gevestigd aan de Dwarsweg 15 
te De Kwakel. Onderdeel van de reconstructie is een bedrijfsruimte aan de 
Achterweg ter plaatse van nummer 62. Aan de Achterweg 62 is nu een wo-
ning gelegen en het perceel heeft volgens het huidige bestemmingsplan 
de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Om de bedrijfsruimte met parkeerge-
legenheid te kunnen realiseren dienen de bestemmingen omgezet te wor-
den naar de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw 1’ met een aanduiding 
bouwvlak. Bovengenoemde ontwikkeling wordt juridisch-planologisch mo-
gelijk gemaakt met bestemmingsplan ‘Achterweg 62’. 
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Achterweg 62’ ligt in het kader van de 
inspraakprocedure van donderdag 20 mei 2021 t/m woensdag 2 juni 2021 
ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeente-
lijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp be-
stemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.0451.BPAchterweg62-VO01. Binnen deze termijn kan 
een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en 
wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden ge-
legd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij 
de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen 
over de vaststelling van het bestemmingsplan. In De Nieuwe Meerbode, de 
Staatscourant, het Gemeenteblad en op de website wordt bekend gemaakt 
wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden ingediend. Uithoorn, 19 mei 2021

TER INZAGELEGGING CONCEPTGEBIEDSVISIE 
RUILVERKAVELING
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de concept-
gebiedsvisie De Ruilverkaveling in het kader van inspraak met ingang van 
20 mei 2021 gedurende twee weken ter inzage ligt.
Toelichting
In de gemeentelijke Structuurvisie (2009–2011) is het gebied De Ruilver-
kaveling aangeduid als een karakteristiek, kleinschalig gebied dat het ver-
dient om de aanwezige landschappelijke kwaliteit te behouden. In de Ruim-
telijke Visie van de Greenport Aalsmeer (2015) is het gebied als ‘maatwerk-
gebied’ aangeduid. Het karakter van het gebied staat mede door economi-
sche ontwikkelingen onder druk. Er is behoefte aan duidelijke keuzes voor 
de toekomst. Deze gebiedsvisie geeft daar invulling aan. Om te komen tot 
de gebiedsvisie voor de Ruilverkaveling is samen met bewoners, bedrij-
ven en belangengroepen onderzocht wat de toekomstmogelijkheden voor 
het gebied zijn. 
Ter inzage
De conceptgebiedsvisie Ruilverkaveling ligt vanaf donderdag 20 mei 2021 
tot en met vrijdag 4 juni 2021 ter inzage. De conceptgebiedsvisie is digitaal 
te raadplegen op www.uithoorndenktmee.nl. Daarnaast ligt de conceptge-
biedsvisie ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het 
gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de coronamaatregelen nog van 
kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen inspraakreactie
Gedurende bovengenoemde termijn van twee weken kunt u uw inspraakre-
actie over de conceptgebiedsvisie kenbaar maken aan het college van Bur-
gemeester en Wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA 
Uithoorn onder vermelding van het zaaknummer 2021-047191. U kunt uw 
inspraakreactie met vermelding van dit zaaknummer ook mailen naar ge-
meente@uithoorn.nl. 
Hoe verder
Waar mogelijk passen we de conceptgebiedsvisie op basis van de inspraak-
reacties aan. Alle ingekomen reacties worden samen met de reactie van de 
gemeente gebundeld in een inspraaknota. Deze nota wordt gedeeld met ie-
dereen die een inspraakreactie heeft ingediend en is één van de bijlagen 
van het raadsvoorstel voor de gebiedsvisie. De gemeenteraad zal een be-
sluit nemen over de vaststelling van de gebiedsvisie, waarbij zij de ingeko-
men inspraakreacties zal betrekken. Als de gebiedsvisie wordt vastgesteld 
door de gemeenteraad, zal hiervan opnieuw kennis worden gegeven. Tegen 
het besluit tot vaststelling van een gebiedsvisie staat ingevolge artikel 8:3 
Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid open.

MANDAATBESLUIT 
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat zij de politiechef van de 
Eenheid Amsterdam mandaat heeft verleend tot het opleggen van het aan-
lijn- en/of muilkorfgebod als bedoeld in artikel 2:59, lid 1 van de Algemene 
plaatselijke verordening Uithoorn 2020.Tevens heeft zij besloten dat de ge-
mandateerde het mandaat door middel van een ondermandaat mede kan 
verlenen aan door hem aan te wijzen andere personen die aan hem on-
dergeschikt zijn. Dit mandaat treedt in werking een dag na bekendmaking.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 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. Bezwaarperio-

de tot en met 16 juni 2021. Inlichtingen bij E. Korsiaan, afdeling Buurt 
(0297) 513111.

• Bestemmingsplan ‘Wapoterrein’ en het besluit voor het vaststellen van 
hogere waarden (met bijbehorende stukken). Inzageperiode vanaf 20 
mei 2021 tot en met 30 juni 2021. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling 
wonen en werken (0297) 513 111.

• Drechtdijk 25-27. Inzageperiode vanaf 20 mei 2021 tot en met. Inlichtin-
gen bij A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Achterweg 62’. Inzageperiode vanaf 20 
mei 2021 t/m woensdag 2 juni 2021. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling 
wonen en werken (0297) 513 111.

• Conceptgebiedsvisie Ruilverkaveling. Inzageperiode vanaf donderdag 
20 mei 2021 tot en met vrijdag 4 juni 2021. Inlichtingen bij E. van Box-
tel, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
• 2021-0465569, Vuurlijn 21, het plaatsen van een overkapping voor op-

slag. (ontvangen 07-05-2021).
Uithoorn
• 2021-045438, Randhoornweg 100, het plaatsen van een overkapping. 

(ontvangen 05-05-2021).

KENNISGEVING CONCEPT WEIGERING OMGEVINGS-
VERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) 
De concept weigering omgevingsvergunning en de daarop betrekking heb-
bende stukken liggen van 21 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 ter inzage bij 
de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal 
opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 0297-513111. 
Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-034699, Amstel ter hoogte van Jaagpad 15-16, het verzoek tot le-

galiseren van een woonschip.

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
• 2021-027531, Vuurlijn 78, het plaatsen van een dakkapel aan de voor-

zijde en achterzijde van de woning. (verzonden op 29 april 2021).
Uithoorn
• 2021-025218, Wiegerbruinlaan 81, het vervangen van de kozijnen (ver-

zonden 06-05-2021);
• 2021-016147, Kofschip 14, het vervangen van de kozijnen (verzonden 

05-05-2021).

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-030440, 40-jarig jubileum AKU opening clubhuis 28 en 29 augus-

tus 2021. (ontvangen 7 mei 2021).
Uithoorn
• 2021-044111, Nicolaas Beetslaan 69, het plaatsen van een zeecontai-

ner van 3 mei t/m 23 juli 2021. (ontvangen 29-04-2021);
• 2021-046708, Kompaanplein 12, het plaatsen van een opslagcontainer, 

een ecotoilet en een schaftkeet van 10 mei t/m 27 juli 2021. (ontvangen 
07-05-2021);

• 2021-045745, Marktplein 2a, het aanvragen van een drank- en horeca-
vergunning. (ontvangen 6-05-2021);

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
• 2021-039948, Grevelingen 30, het tijdelijk plaatsen van een tent over-

kapping (verzonden 03-05-2021);
• 2021-044957, Amstelplein, incidentele standplaatsvergunning GGD Co-

ronatestbus op 10, 11 en 13 t/m 16 mei 2021 (verzonden 06-05-2021);

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
TERINZAGELEGGING VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
WAPO-TERREIN 
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevol-
ge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en ar-
tikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het vastgestelde be-
stemmingsplan ‘Wapo-terrein’ en het besluit voor het vaststellen van hoge-
re waarden is vrijgegeven voor ter inzage legging. 
Toelichting bestemmingsplan 
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is de 
herontwikkeling van het Wapo-terrein aan de Koningin Maximalaan in Uit-
hoorn. Op dit voormalige bedrijventerrein worden 127 huurappartemen-
ten gebouwd en twee vrijesectorkoopwoningen. Voor het gebied wordt uit-
gegaan van minimaal 25% sociale woningbouw. De overige woningen zul-
len verdeeld worden over de segmenten luxere koopwoningen (twee kap-
pers), middenhuur en vrije sector huur. Voorliggend ontwerpbestemmings-
plan maakt de hierboven genoemde ontwikkelingen mogelijk.
Besluit hogere grenswaarden 
Het plangebied is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zones van de 
Koningin Máximalaan, Faunalaan en de busbaan (ten noorden van de Ko-
ningin Máximalaan). De realisatie van het eerste appartementencomplex 
is alleen mogelijk door vaststelling van hogere waarden door het bevoegd 
gezag, college van B&W van de gemeente Uithoorn. Voor de nadere moti-
vering hiervan wordt verwezen naar het besluit hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder.
Ter inzage 
Het bestemmingsplan ‘Wapoterrein’ en het besluit voor het vaststellen van 
hogere waarden (met bijbehorende stukken) liggen vanaf 20 mei 2021 ge-
durende 6 weken ter inzage. De beide besluiten zijn digitaal te raadple-
gen op ruimtelijkeplannen.nl met planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BP-
WAPO-VG01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk 
informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te 
Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen beroep 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de 
gemeenteraad (het bestemmingsplan) en/of het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders (besluit hogere waarden) beroep worden in-
gesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/
of het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het col-
lege te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeen-
teraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzich-
te van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afde-
ling 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 voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ge-
richt aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Uithoorn, 19 mei 2021. 

De provincie Noord-Holland her-
stelt het wegdek van de Legmeer-
dijk (N231) tussen de Marshall-
singel en de Meerlandenweg op 
de grens van de gemeenten Am-
stelveen en Aalsmeer. Ook wordt 
het kruispunt van de Legmeerdijk 
met de N201 geasfalteerd.

Het wegdek van de kruising Leg-
meerdijk (N231) en de N201 

wordt op 21 mei deels vervan-
gen. Daarnaast werkt de aanne-
mer aan de verkeerslussen in het 
wegdek, wordt de belijning ver-
nieuwd en worden de buitenkan-
ten van de fly-over schoonge-
maakt. Dit werk wordt in de nacht 
van 21 op 22 mei uitgevoerd tus-
sen 19.00 uur en 6.00 uur. Meer 
informatie www.noord-holland.nl/
Actueel/Nieuws

Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn 
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Hier vindt u 
meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.

Werk in uitvoering

 WERKZAAMHEDEN AAN DE KRUISING N231 EN N201

Amsterdam-Amstelland

www.vrijwilligerbijdebrandweer.nl

Doe meer bij de 
vrijwillige brandweer

Draag bij aan de veiligheid in jouw gemeente.
Houd je van afwisseling naast je baan of studie? 
Wist je dat je parttime brandweerprofessional kan 
worden?

Scan de code om te zien hoe je deze werelden 
kunt samenbrengen.

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 liggen 
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter in-
zage. 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 
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 be-
sluit 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 in-
dienen. 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 voor-
ziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.




