
G E M E E N T E N I E U W S

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

21-05-2022 Rommelroute Uithoorn 
 www.facebook.com/RommelrouteUithoorn

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

18-06-2022  Dag van de Bouw - Uithoornlijn en Verkeersplan 
Centrum Uithoorn 

23-06-2022  Optimist on Tour

25-06-2022 Cultuurmarkt

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

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

Koninklijke onderscheiding 
(lintje), aanvragen 

Tijdelijke parkeerplaatsen 
Amstelplein 

Kent u iemand in Uithoorn en De 
Kwakel die een lintje verdient? 
Veel inwoners uit onze gemeen-
te zetten zich belangeloos in voor 
het welzijn van anderen. U kunt u 
iemand voor een Koninklijke on-
derscheiding 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 2023, dan moet u 
het voorstel vóór 1 juli 2022 (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) 
513 108 of bestuurssecretari-
aat@uithoorn.nl

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

Save the date! Dag van 
de Bouw - Verkeersplan 
Centrum Uithoorn
Op zaterdag 18 juni is het de Dag van de Bouw. Deze zaterdag 
kun je een kijkje nemen op de bouwlocaties van de Uithoornlijn 
(zie verderop op de gemeentepagina) en het Verkeersplan Cen-
trum Uithoorn. Er worden verschillende leuke activiteiten geor-
ganiseerd. Houd de krant en social media goed in de gaten voor 
het programma. 

Vanaf maandag 16 mei kan er ge-
bruik gemaakt worden van een tij-
delijke parkeerplaats op het Am-
stelplein. Dit is geregeld door de 
eigenaar van het winkelcentrum 
Amstelplein. Er zijn namelijk werk-
zaamheden in de parkeergarage 
waardoor er binnen zijn minder 
parkeerplekken zijn. Er zijn daar-
om tijdelijk 30 plekken extra buiten 
op het Amstelplein gemaakt. Zo-
dra de werkzaamheden in de ga-
rage klaar zijn, wordt dit tijdelijke 
parkeerterrein weer opgeheven.

Even wennen
Er is een in- en uitrit gemaakt om 
het plein op het rijden en met pij-
len is de rijrichting aangegeven. 
Het parkeerterrein is een blauwe 
zone en hier mag u maximaal één 
uur parkeren.

Niet parkeren op woensdag
Elke woensdag staat de markt op 
het Amstelplein, dan is parkeren 
op dit plein niet toegestaan. Let 
op, de markt wordt al zeer vroeg 
opgebouwd (woensdagochtend 

vanaf 4.30 uur). Wanneer hier au-
to’s staan geparkeerd, bestaat de 
kans dat u wordt weggesleept.

Verkeersbesluit
Voor het tijdelijke inrichten van het 
Amstelplein als parkeerterrein en 
het instellen van een blauwe zo-
ne, is een verkeersbesluit nodig. 
Het verkeersbesluit wordt deze 
week (16 tot en met 22 mei) ge-
publiceerd in het Gemeenteblad 
via https://zoek.officielebekend-
makingen.nl. Na publicatie ligt 
het verkeersbesluit ter inzage. 
Belanghebbenden kunnen bin-
nen de genoemde termijn in het 
verkeersbesluit bezwaar tegen 
het besluit maken. In het colofon 
naast de officiële bekendmakin-
gen leest u meer informatie over 
het indienen van bezwaar. Via de 
website www.overheid.nl/berich-
ten-over-uw-buurt kunt u een e-
mail notifi catie instellen voor het 
ontvangen van berichten wan-
neer er een (verkeers)besluit ge-
publiceerd is over een locatie bij 
u in de buurt.



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 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. Dit kan tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in 
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van 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. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatrege-
len nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het Klant-
ContactCentrum 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, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ie-
dereen binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendma-
kingstekst een inspraakreactie sturen aan het college van burge-
meester 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 
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.
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 ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. In 

spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betref-
fende 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 
bestuursrecht van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt ver-
meld bij de betreffende publicatie. Voor de behandeling van uw be-
roepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gel-
den en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw be-
roepsschrift 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). Bij welke recht-
bank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een verzoek 
om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroeps-
schrift, staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor het in-
sturen 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 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.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-045892, Hoofdweg 143, een bedrijfswoning omzetten naar een 

plattelandswoning. (ontvangen 25-04-2022);
• 2022-048966, Hoofdweg 89, een bedrijfswoning omzetten naar een 

plattelandswoning. (ontvangen 09-05-2022).

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amster-
dam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren 
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komen-
de jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu 
en in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk 
in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het ver-
lengen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van 
Uithoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die be-
trouwbaarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de 
gemeentepagina houden wij u regelmatig op de hoogte van de werk-
zaamheden voor de Uithoornlijn. Omwonenden van de werkzaamhe-
den op de verschillende locaties, worden op de hoogte gebracht via 
bewonersbrieven. Alle werkzaamheden rond deze locatie kunt u terug-
lezen via www.uithoornlijn.nl.

Enquête: Wat vindt u van de uitvoering van de 
werkzaamheden 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 
werkzaamheden gebeurd. Nu is het ruim drie maanden verder 
en wil het project Uithoornlijn graag van u weten wat u vindt van 
de uitvoering van de werkzaamheden en de communicatie hier-
over. Wilt u deze enquête met zeven vragen beantwoorden? 
Dan kunnen zij met uw feedback mogelijk verbeteringen aan-
brengen. Het kost u maximaal 5 minuten om de enquête in te 
vullen. Alvast bedankt 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 laat-
ste vraag App staat, dat de BouwApp wordt bedoeld. 

RONDLEIDING ‘BLIK OP DE BOUW’
Op woensdag 25 mei organiseert de Uithoornlijn van 15.00-
17.00 uur voor de tweede keer een ‘Blik op de Bouw’: een rond-
leiding waarin zij vertellen en laten zien waar het project Uit-
hoornlijn op dat moment aan werken. Zij willen graag met be-
langstellenden in gesprek gaan over de veiligheid op en rond 
het project. Vanzelfsprekend is er alle ruimte om vragen te stel-
len. Aanmelden kan via https://uithoornlijn.nl/contact/

DAG VAN DE BOUW 18 JUNI: 
KIJK BIJ DE UITHOORNLIJN
Kom kijken bij de aanleg van de nieuwe tramlijn tussen Am-
stelveen en Uithoorn! Deze tramlijn is een aanvulling op de be-
staande Amstelveenlijn. Kom tussen 10.00 en 16.00 uur naar 
de halte Centrum, naast Stationsstraat 41 Uithoorn of de Bouw-
hub (overzijde Randweg – Op de Klucht) www.dagvandebouw.
nl/projecten-overzicht/24479/uithoornlijn of via www.facebook.
com/uithoornlijn/events Er zijn ook activiteiten voor kinderen.

Alles regelingen voor inwoners met een krappe beurs 
staan overzichtelijk op de website www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen. Heeft u nog vragen? Bel dan naar 
het Sociaal Loket van de gemeente. Te bereiken op 
(0297) 513 111.

Voor inwoners met een krappe 
beurs is er hulp in Uithoorn/De 
Kwakel. De gemeente heeft 
verschillende minimaregelin-
gen!

Computerregeling
Uw kind zit op het voortgezet 
onderwijs en heeft een compu-
ter of laptop nodig. Dat is een 
flinke uitgave! Voor inwoners 
met een krappe beurs heb-
ben we daarom de zogenoem-
de ‘computerregeling’. Dat be-
tekent dat u (mogelijk) recht 
heeft op een bijdrage voor de 
aanschaf ervan. 

Jeugdfonds Sport 
en Cultuur
Wilt u kind op turnen, voet-

bal, judo of een andere sport? 
Maar is lid worden van een 
vereniging te duur? Dan helpt 
het Jeugdfonds Sport en Cul-
tuur. Het fonds betaalt het con-
tributiegeld rechtstreeks aan 
de vereniging. U hoeft dus niks 
voor te schieten.

Meedoen aan activiteiten
Blijft er na uw vaste uitgaven 
geen geld meer over om bij-
voorbeeld een keer naar de bi-
oscoop te gaan? Of een cur-
sus te volgen? Ook dan kan de 
gemeente helpen.

Laat geen geld liggen!
Kortom: laat geen geld liggen 
en bekijk waar u voor in aan-
merking komt!

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 ande-
re locaties rond de toekomstige trambaan wordt gewerkt. Welke werk-
zaamheden vinden er plaats in mei?

Opstelterrein
Afgelopen maanden lag er grond in te klinken in het gebied tussen de 
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 in-
gericht 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 gas-
leiding, gemaakt van beton (half mei gestort) en damwanden (al aan-
gebracht 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 lig-
gen. 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 bus-
haltes komen (in beide richtingen). Eind mei start de aanleg van 
de bushalte aan de kant van de Koekoek: voor de bussen richting 
Aalsmeer. Verkeer rond de kruising krijgt te maken met verkeersmaat-
regelen. De halte 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 inge-
richt. Ook wordt er een nieuwe, tweelaagse fi etsenstalling gebouwd 
en verdwijnt 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 geluidscher-
men afgerond en vinden de werkzaamheden voor de aanleg van de 
trambaan verder plaats binnen de geluidschermen. In mei worden de 
spoorstaven en de eerste wissels aangebracht en worden alle kabels 
en leidingen aangebracht die nodig zijn om de tram te laten rijden. 
Op het viaduct 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 tramhal-
te Uithoorn Centrum. Die halte krijgt in mei verder vorm, de contouren 
van het tramperron zijn al duidelijk zichtbaar. Dan wordt het straatwerk 
aangebracht, het meubilair, de bebording en de verschillende instal-
laties worden op het perron geplaatst. De bekleding van de keerwan-
den met stenen gaat ook in mei verder, net als de werkzaamheden op 
de nieuwe parkeerplaats.

Meelopen met een rondleiding?
Wilt u vaker meedenken over de veiligheid rondom de bouw van de 
Uithoornlijn? Meldt u zich dan aan voor de tweemaandelijkse rond-
leiding, waarin ook veiligheid aan de orde komt! Dat kan via info@uit-
hoornlijn.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 
volgen via de BouwApp (zoek op Uithoornlijn), Facebook, twit-
ter 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. 
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2022-046833, Fermoor 2, het uitbreiden van de hoekwoning. (ontvan-

gen 30-04-2022);
• 2022-048963, Prinses Christinalaan 91, het uitbreiden van de woning. 

(ontvangen 04-05-2022);
• 2022-047238, Johan de Wittlaan 85, het verbouwen van de woning. 

(ontvangen 02-05-2022);
• 2022-047252, Joh. Enschedeweg 21, het uitbreiden van de bedrijfs-

ruimte. (ontvangen 02-05-2022).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:

De Kwakel
• 2021-117490, Vuurlijn 15a, het realiseren van een nieuwe woonhuis en 

een bijgebouw (verzonden 17-02-2022);
Uithoorn
• 2022-033409, Thamerhof, het bouwen van 4 appartementen blokken 

(verzonden 12-05-2022).

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
• 2021-117490, Vuurlijn 15a, het realiseren van een nieuw woonhuis en 

een bijgebouw (verzonden 10-05-2022);
• 2022-082876, Bezworen Kerf 10, het omzetten van een bedrijfswoning 

naar plattelandswoning (verzonden 02-05-2022);
• 2022-026372, Bezworen Kerf 20, het omzetten van een bedrijfswoning 

naar plattelandswoning (verzonden 02-05-2022).
Uithoorn
• 2022-028084, Gaastmeer 8, het vergroten van de berging aan de voor-

zijde (verzonden 28-04-2022);
• 2022-043965, Elbe 19, het realiseren van een dakopbouw/dakkapel 

(verzonden 03-05-2022);
• 2022-035636, Anthony Fokkerweg 20, het overkappen van een helling-

baan (verzonden 04-05-2022);
• 2022-044997, Eems 89, het uitbouwen en plaatsen van dakkapellen 

(verzonden 04-05-2022);
• 2022-036206, Eger 67, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 12-

05-2022);
• 2022-028438, nabij Amsterdamseweg en Boerlagelaan, het oprichten 

van 2 gelijkrichtersstation (verzonden 10-05-2022).

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-046262, Toneelgroep Maskerade, het aanvragen van een ont-

heffing artikel 35 alcoholwet voor 6 en 7 mei 2022. (ontvangen 28-04-
2022);

• 2022-048115, Burgemeester Brautigamlaan 20, het plaatsen van een 
afvalcontainer van 3 t/m 6 mei 2022. (ontvangen 04-10-2022);

• 2022-048695, Randhoornweg 120, het aanvragen van een evenemen-
tenvergunning voor de AKU tentenkamp van 3 t/m 4 juni 2022. (ontvan-
gen 06-05-2022);

• 2022-048750, Wilhelminakade , het aanvragen van een ontheffing arti-
kel 35 alcoholwet van 10 september 2022. (ontvangen 08-05-2022);

• 2022-048753. Wilhelminakade, het aanvragen van een evenementen-
vergunning voor ”Culinair Uithoorn” van 10 september 2022. (ontvan-
gen 08-05-2022);

• 2022-049248, Potgieterlaan 60, het plaatsen van een afvalcontainer 
van 9 t/m 27 mei 2022. (ontvangen 08-05-2022);

• 2022-049491, Bertram 94, het plaatsen van een schaftkeet en een eco-
toilet van 16 mei t/m 24 juni 2022. (ontvangen 09-05-2022);

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.
Uithoorn
• 2022-033043, Constantijn Huygenslaan 45, het plaatsen van een afval-

container van 2 mei t/m 31 juli 2022. (verzonden 02-05-2022);
• 2022-035315, Prinses Christinalaan 91, het plaatsen van een afvalcon-

tainer van 2 mei t/m 10 juni 2022. (verzonden 02-05-2022);
• 2022-030392, Faunalaan, het plaatsen van een schaftkeet van 30 mei 

t/m 25 september 2022. (verzonden 02-05-2022);
• 2022-042278, het plaatsen van driehoekreclameborden om bekend-

heid te geven aan de campagne “Snelheidscampagne” van 2 t/m 16 
mei 2022. (verzonden 02-05-2022);

• 2022-039648, Boerlagelaan, ontheffing geluidhinder voor het uitvoeren 
van werkzaamheden gedurende twee avonden/nachten in week 21 en 
gedurende drie avonden/nachten in week 38;

• 2022-044208, het plaatsen van driehoekreclameborden om bekend-
heid te geven aan de campagne “Met elkaar overweg” van 18 mei t/m 
1 juni 2022. (verzonden 10-05-2022).

• 2022-029433, Grevelingen 30, incidentele festiviteit op 27 mei 2022 
(verzonden 11-05-2022);

• 2022-027031, Arthur van Schendellaan 53, verklaring van geen be-
zwaar voor het organiseren van een buitenspeeldag op 8 juni 2022 (ver-
zonden 12-05-2022);

MELDINGEN MILIEU
Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-047426, Jon. Enschedeweg 21, het samenvoegen van twee apar-

te bedrijfsruimtes. (ontvangen 03-05-2022).

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.
• Vastgestelde Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040. Inzageperiode van donder-

dag 19 mei 2022 t/m 29 juni 2022. Inlichtingen bij J. Verweij, Afdeling 
wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
WABO, AMBTSHALVE WIJZIGING, BESCHIKKING VERGUNNING 
VERLEEND - C.T. STORKWEG 21, UITHOORN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een beschik-
king ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft 
afgegeven.
De beschikking betreft het op verzoek van T. Stam Holding BV de vergun-

ning d.d. 3 november 2004 (kenmerk 2004-8793) voor haar inrichting gele-
gen aan de C.T. Storkweg 21 te Uithoorn gedeeltelijk in te trekken.
De omgevingsvergunning heeft betrekking op de opslag en verkoop van 
bouwmaterialen, het machinaal bewerken van hout, het opslaan en over-
slaan van asbest vrijgekomen van eigen werkzaamheden en asbest geac-
cepteerd van derden, en wordt ingetrokken voor het deel dat betrekking 
heeft op het inzamelen van asbest van derden, wegens het beëindigen van 
deze bedrijfsactiviteiten. Zaaknummer: 10473439. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd 
ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag 
na publicatie gedurende zes weken ter inzage op de website loket.odnzkg.
nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: gemeente Uithoorn, Laan van 
Meerwijk 16 te Uithoorn.
Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na 
de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen 
bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam. In het colofon naast de officiële bekendmakingen leest 
u meer informatie over het indienen beroep en een voorlopige voorzie-
ning. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voor-
lopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voor-
zieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het 
verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.recht-
spraak.nl/bestuursrecht. 

VASTSTELLING MOBILITEITSVISIE UITHOORN 2040
Op 3 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Uithoorn de Mobiliteitsvi-
sie Uithoorn 2040 ‘Veilig, leefbaar en bereikbaar Uithoorn unaniem vast-
gesteld. 
Toelichting
De gemeente Uithoorn verandert snel, ook op het gebied van mobiliteit (het 
verkeer). Daarom was het nodig om het verkeersbeleid opnieuw tegen het 
licht te houden. We moeten kijken naar wat we de komende jaren nodig 
hebben om te zorgen dat Uithoorn en De Kwakel bereikbaar en leefbaar 
blijven. Aandacht voor langzaam verkeer, bestemmingsverkeer, openbaar 
vervoer en parkeren zijn dan ook belangrijke thema’s in de Mobiliteitsvisie 
Uithoorn 2040. Ook staan in het visiedocument de nieuwste technieken en 
ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit beschreven. Zoals deelauto’s, 
deelscooters, slimme verkeerslichten en apps om mee te reizen.
De Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 is samen met inwoners en belangheb-
benden tot stand gekomen en helpt de gemeente om de Mobiliteitsplan-
nen van de toekomst vorm te geven. 
Ter inzage
De Mobiliteitsvisie is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
door te zoeken op identificatiecode NL.IMRO.0451.Mobiliteitsvisie-VG01. 
Daarnaast kunt u de gebiedsvisie inzien in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn ge-
durende de openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden zijn 
te vinden op onze website www.uithoorn.nl.
Vastgestelde Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040. Inzageperiode van donderdag 
19 mei 2022 t/m 29 juni 2022. Inlichtingen bij J. Verweij, Afdeling wonen en 
Werken (06-30448618). Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling 
van deze visie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. 
Uithoorn, 18 mei 2022 




