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

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

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
•	 2e	Pinksterdag:	maandag	1	juni	2020	gesloten

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	hui-
selijk geweld tijdens de coronacrisis. Het is een campagne van het lan-
delijk netwerk Veilig Thuis, het feministisch platform De Bovengrond-
se en Vice Nederland. Het roept mensen op extra alert te zijn en mel-
ding te maken bij (een vermoeden van) huiselijk geweld. De gemeente 
vraagt aan bewoners en ondernemers en andere belangstellenden om 
deze poster uit te printen en op te plakken. De poster is ook te down-
loaden via www.debovengrondse.nl/huiselijk-geweld. Bijvoorbeeld 
thuis op het raam, 
in	een	flatgebouw	of	
op het prikbord bij 
de supermarkt of bij 
de plaatselijke apo-
theek. De campagne 
is bedoeld om men-
sen te laten weten 
dat er hulp is en om-
standers op te roe-
pen om in actie te ko-
men. U kunt juist nu 
veel betekenen voor 
uw medemens door 
extra alert te zijn en 
elkaar te steunen 
waar mogelijk. Is er 
serieus iets aan de 
hand? Bel bij acuut 
gevaar altijd 112. Is 
dat niet het geval? 
Bel dan naar Veilig 
Thuis: 0800 2000. 

QUARANTAINE
BESCHERMT
NIET TEGEN
HUISELIJK
GEWELD

ALS JE HULP NODIG HEBT
OF IETS VERMOEDT

BEL
BIJ NOODGEVALLEN

112

BEL08002000

Burgemeester Heiliegers 
besluit tot plaatsen 
camera’s busstation
Het college van burgemeester en 
wethouders in Uithoorn heeft be-
sloten	drie	camera’s	te	plaatsen	
bij het busstation in Uithoorn. De 
camera’s	worden	geplaatst	na	af-
loop van de coronamaatrege-
len, wanneer het openbare leven 
weer op gang is.

Het besluit tot het plaatsen van 
de	camera’s	 is	onderdeel	van	
het plan van de gemeente voor 
de aanpak van jeugdoverlast en 
veiligheid rond de jaarwisseling. 
Hoewel het plan nog niet gepre-
senteerd is aan de gemeente-
raad, worden er al maatrege-
len uitgevoerd die onderdeel zijn 
van dit plan. Burgemeester Pie-
ter Heiliegers heeft in overleg met 
het Openbaar Ministerie en de po-
litie, besloten tot het inzetten van 
cameratoezicht als een van deze 
maatregelen.
Het plan voor de aanpak van 
de veiligheid rond de jaarwisse-
ling en jeugdoverlast zou in mei 
aan de gemeenteraad gepresen-
teerd worden. Door de coronacri-
sis wordt de presentatie van het 
plan verschoven naar septem-
ber. De gemeente, politie, jonge-
renwerk, brandweer en alle ande-
re betrokken partijen worden nu 
volop ingezet voor de aanpak van 
de coronacrisis, waardoor de pre-
sentatie van het plan is uitgesteld. 
De onderdelen van het plan voor 
jeugdoverlast gaan echter onver-
minderd door, zoals het besluit tot 

cameratoezicht bij het busstation. 
Naast cameratoezicht heeft de 
burgemeester ook al eerder an-
dere maatregelen getroffen om de 
overlast tegen te gaan. Zo heeft 
hij prioriteit in de politiecapaciteit 
aangevraagd en gekregen. Het 
zogenoemde	‘Flexteam’	vanuit	
Amsterdam springt extra bij in ge-
val van noodzaak. Tevens wordt 
op	zogenaamde	‘hotspots’	extra	
gesurveilleerd, onder meer bij het 
busstation. Ook het jongerenwerk 
neemt het busstation mee in het 
ambulante werk. De gemeente is 
ook gestart met meer wijkgericht 
werken. Als opgave is gesteld om 
de veiligheid rondom het bussta-
tion integraal en proactief aan te 
pakken. Dat wilt de gemeente 
doen samen met haar veiligheids-
partners, met de scholen, met de 
ondernemers en de bewoners.
Sinds de invoering van de coro-
namaatregelen is het openba-
re leven en ook de overlast rond 
het busstation veranderd. Het 
openbaar vervoer wordt minder 
gebruikt en ook de omliggende 
scholen zijn gesloten. Om ver-
spilling van geld en capaciteit te-
gen te gaan worden de came-
ra’s	daarom	niet	opgehangen	zo-
lang de coronamaatregelen nog 
gelden. Naar alle waarschijnlijk-
heid worden ze in september op-
gehangen. Dat is het moment dat 
het daar naar verwachting weer 
drukker wordt met reizigers en 
scholieren.

Lintje aanvragen? 
Wees op tijd!
Kent u iemand in Uithoorn 
die een lintje verdient?
Veel inwoners van Uithoorn zetten 
zich belangeloos in voor het wel-
zijn van anderen. Wilt u iemand 
voor een Koninklijke onderschei-
ding in aanmerking laten komen? 
Kom dan tijdig in actie! De proce-
dure voor het toekennen van een 
Koninklijke onderscheiding vergt 
veel tijd. Is de voordracht voor de 
Lintjesregen in april 2021, dan 
dient u het voorstel vóór 15 juli dit 
jaar bij de burgemeester in. Gaat 
het om een uitreiking tijdens een 
andere gelegenheid, dan dient u 
het voorstel tenminste zes maan-
den van tevoren naar de burge-
meester te sturen. 

Informatie Koninklijke 
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het 
aanvraagformulier, vindt u op de 
gemeentelijke website Uithoorn.nl 
of Lintjes.nl. Daarnaast kunt u con-
tact opnemen met het bestuurs-
secretariaat via (0297) 513108 of  
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

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.

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 training staan verschillende 
onderwerpen centraal. Tijdens de 

eerste vier bijeenkomsten staan 
de basisemoties centraal: blij, 
boos, bang en verdrietig. De an-
dere bijeenkomsten zijn gericht 
op samenwerken & spelen, hoe 
vraag ik het, mag ik mee doen, en 
zeggen dat je iets niet wilt.

Er zijn 8 trainingen, elke week 
op dinsdagmiddag van 15.15-
16.45 uur in MOC “t Kabouter-
huis, Randhoornweg 31, 1422 
WX Uithoorn. Let op! De start is 
verschoven naar 9 juni. Kijk voor 
meer informatie op www.uithoorn.
nl/jeugdhulptrainingen



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

•	 Voorstel	voor	een	nieuwe	woonruimteverdeling	“Een	sociale	huurwo-
ning zoeken verandert” Inspraakperiode en ter inzage vanaf dinsdag 2 
juni tot en met dinsdag 28 juli 2020. Inlichtingen bij mevr. R. de Mulder, 
afdeling wonen en werken (0297) 513111.

•	 Voorontwerpbestemmingsplan	‘Zijdelveld,	naast	nummer	66c’	voor	de	
bouw van een woning. Inzage van donderdag 28 mei 2020 tot en met 
woensdag 24 juni 2020. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wo-
nen en werken, (0297) 513111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
•	 2020-046026,	Jan	Luikenlaan	9,	het	plaatsen	van	dakkapellen	aan	de	

voor- en achterkant (ontvangen 13-05-2020);
•	 2020-046027,	Grauwe	Gans	62,	het	bouwen	van	een	aanbouw	met	

dakterras (ontvangen 13-05-2020);
•	 2020-047081,	Brunel	12,	het	plaatsen	van	kunststof	kozijnen	in	de	voor-

gevel (ontvangen 18-05-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN 
Uithoorn
•	 2020-038608,	Arthur	van	Schendellaan	74,	het	aanpassen	van	een	

schuur tot overkapping en het plaatsen van een schuur (vergunningvrij, 
verzonden 11-05-2020).

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
•	 2020-031383,	De	Kleine	Weelde	veld	C,	het	bouwen	van	24	smartwo-

ningen (verzonden 18-05-2020).

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
•	 2020-034792,	nabij	de	Poelweg,	het	plaatsen	van	een	damwand	en	het	

verbreden van een brug (verzonden 20-05-2020).
Uithoorn
•	 2020-027921,	Boterdijk	206b,	wijzigen	bestemming	van	het	gebruik	

van het bestaande bijgebouw naar bed en breakfast (verzonden 13-05-
2020);

•	 2020-034798,	Pimpelmees	10,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	(verzon-
den 18-05-2020);

•	 2020-011906,	Amsteldijk-Noord	31,	het	uitbreiden	van	de	bedrijfsruim-
te (verzonden 19-05-2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
•	 2020-044738,	Schans	108,	exploitatievergunning	horecabedrijf	(ont-

vangen 08-05-2020).

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.
De Kwakel
•	 2020-026480,	Kerklaan,	standplaatsvergunning	voor	de	verkoop	van	

Vietnamese producten op zaterdag (verzonden 12-05-2020);
Uithoorn
•	 2020-042865,	Grift	17,	plaatsen	afvalcontainer	van	29	april	t/m	27	mei	

2020 (verzonden 12-05-2020);
•	 2020-040823,	Amstelplein,	standplaatsvergunning	voor	de	verkoop	van	

groente en fruit (verzonden 12-05-2020)
•	 2020-046410,	Brederolaan	24,	plaatsen	afvalcontainer	van	13	t/m	27	

mei 2020 (verzonden 19-05-2020).

OVERIGE VERGUNNINGEN
Uithoorn
•	 2020-018447,	Randhoornweg	100,	verklaring	van	geen	bezwaar	festi-

viteit op 6 februari 2021 van 20.30-01.00 uur (verzonden 14-05-2020).

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.
•	 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
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN

AANPASSING REGELS VOOR TOEKENNING 
SOCIALE HUURWONINGEN 
Het voorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling “Een sociale huurwo-
ning zoeken verandert” is op 27 mei door de vijftien colleges van B&W vrij-
gegeven voor inspraak. Vanaf dinsdag 2 juni tot en met dinsdag 28 juli 2020 
kunnen alle inwoners een reactie geven op het voorstel.
De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in vijftien gemeenten 
in	de	regio’s	Amstelland-Meerlanden,	Amsterdam	en	Zaanstreek-Water-
land gaat veranderen. De verandering is nodig om huishoudens met een 
dringende verhuiswens, waaronder jongeren, meer kans op een woning te 
geven. Het voorstel houdt beter rekening met de woningzoekende die hard 
een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentie. Er 
wordt	een	puntensysteem	geïntroduceerd	waarbij	naast	inschrijftijd	ook	ac-
tief	zoeken	en	specifi	eke	omstandigheden	een	rol	gaan	spelen.	
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. Ook kunt u kijken op 
www.socialehuurwoningzoeken.nl. 
U kunt de zienswijze sturen naar gemeente@uithoorn.nl of per post aan 
Gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Graag onder vermel-
ding van 2020-045962.

VERKEERSBESLUITEN VIER NIEUWE LAADPALEN: ZONNEDAUW, 
ARTHUR VAN SCHENDELLAAN, LINIE EN MARSMANLAAN
De gemeente Uithoorn heeft vier nieuwe locaties aangewezen voor laad-
palen waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief 
voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. De geplande oplaad-
punten bevinden zich op de volgende plaatsen:
•	 Zonnedauw	t.h.v.	huisnummer	2;
•	 Arthur	van	Schendellaan	t.h.v.	’t	Buurtnest	(huisnummer	59);
•	 Linie	t.h.v.	huisnummer	6;
•	 Marsmanlaan	t.h.v.	huisnummer	33.
Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten ge-
nomen	die	bekend	worden	gemaakt	in	de	Staatscourant	(zie	kader	‘Digitale	
bekendmakingen’).	Belanghebbenden	kunnen,	indien	zij	het	niet	eens	zijn	
met de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staats-
courant bezwaar maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden 
uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden. 

INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘ZIJDELVELD, NAAST NUMMER 66C’
Toelichting
Zijdelveld is een historisch gegroeid lint, gelegen tussen het Zijdelmeer 
en de Koningin Máximalaan. Het lint bestaat vanaf het centrum tot aan 
het plangebied uit een aaneenschakeling van met name vrijstaande wo-
ningen en twee-onder-een-kapwoningen. De woningen bestaan uit één 
laag	met	een	steile	kap,	of	twee	lagen	met	een	fl	auwe	kap.	De	woningen	
zijn ontworpen in verschillende architectuurstijlen, maar zijn allen in bak-
steen uitgevoerd.
De eigenaar van Zijdelveld 66 c heeft een verzoek ingediend om op deze 
kavel een tweede vrijstaande woning te realiseren. Het is een ruime kavel. 
Het realiseren van een extra vrijstaande woning op het perceel is steden-
bouwkundig en ruimtelijk gezien goed inpasbaar. Ter plaatse is een goed 
woon-	en	leefklimaat	aanwezig.	Bestemmingsplan	‘Zijdelveld,	naast	num-
mer	66c’	maakt	de	nieuw	te	bouwen	woning	mogelijk.
Inspraak
Het	voorontwerpbestemmingsplan	‘Zijdelveld,	naast	nummer	66c’	ligt	in	
het kader van de inspraakprocedure van donderdag 28 mei 2020 tot en 
met woensdag 24 juni 2020 ter inzage tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.0451.BPZijdelvld-
naast66-VO01.
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het 
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
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 en op de website wordt bekend 
gemaakt wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 27 mei 2020
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