
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

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

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 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 uitnodiging 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.

Wanneer krijg ik een vaccinatie 
tegen het coronavirus?

Zijn coronavaccins te snel ontwikkeld? Tast coronavaccins je 
DNA aan? Hoe veilig is een coronavaccins? Dit zijn vragen die 
kunnen leven. U bent de enige die kan beslissen of u zich laat 
vaccineren tegen corona. Daarom is het belangrijk dat uw in-
formatie over coronavaccinatie klopt. Laat u goed informeren 
en gebruik daarvoor verschillende bronnen. Laat uw goed in-
formeren en via de website van Rijksoverheid kunt u ant-
woorden krijgen op heel wat vragen. Vaccineren tegen co-
rona: laat u informeren | Vaccinatie tegen het coronavirus | 
Rijksoverheid.nl

Vaccineren tegen corona: 
laat u informeren

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-
amsterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers 
over het aantal afgenomen en positieve coronatesten in de Veilig-
heidsregio Amsterdam-Amstelland: Amsterdam (ook in stadsde-
len), Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Positief geteste personen
In week 20 (17 mei t/m 23 mei) is het aantal positief geteste men-
sen in Amsterdam-Amstelland afgenomen met 20% vergeleken 
met de week daarvoor. In Uithoorn bleef het aantal meldingen min 
of meer gelijk en in de overige gemeenten nam het aantal meldin-
gen af. Alle gemeenten bevonden zich op of boven het risiconi-
veau ‘Ernstig’.

Testen op GGD-locaties
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afge-
lopen week bij een GGD-testlocatie liet testen was 11% lager ten 
opzichte van de week ervoor. Het percentage testen met een po-
sitieve uitslag daalde naar 8%. In Aalsmeer werd afgelopen week 
een toename in testen waargenomen en in de overige gemeen-
ten werd afgelopen week minder getest vergeleken met de week 
ervoor.

Actuele coronacijfers 
gemeente Uithoorn

Vernieuw nu uw paspoort of 
identiteitskaart 
Wacht dan niet te lang en vraag al-
vast uw nieuwe paspoort of identi-
teitskaart aan. Als de coronamaat-
regelen gaan versoepelen wordt 
er een grote toestroom bij burger-
zaken verwacht. Het wordt dan zo 
druk dat u misschien wekenlang 

moet wachten voor u bij de ge-
meente terecht kunt voor een af-
spraak. 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.

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 Lintjesregen 
in april 2022, dan moet u het voor-
stel vóór 15 juli 2021 (dit jaar) bij de 
burgemeester indienen. Gaat het 
om een uitreiking tijdens een an-
dere gelegenheid, dan dient u het 
voorstel tenminste zes maanden 
van tevoren naar de burgemees-
ter 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. Bijvoorbeeld: 
• tijdens de lintjesregen, op de 

laatste werkdag voor Konings-
dag

• tijdens een ander bijzondere 
gelegenheid die te maken heeft 
met de reden voor het lintje (zo-
als een afscheid of jubileum) 

• Als de burgemeester lintjes uit-
reikt, doet hij dat namens de 
koning. Daarom draagt de bur-
gemeester bij de uitreiking de 
ambtsketen met het rijkswapen 
erop. 

Mensen die een lintje krijgen, ont-
vangen ook een oorkonde. Hierin 
staat dat de onderscheiding is uit-
gereikt na besluit van de koning. 
Meer informatie via www.uithoorn.
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

Onze gemeentelijke surveillan-
ten houden in de week van 7 ju-
ni 2021 een fietswrakkenactie in 
de Europarei en op het busstati-
on Uithoorn. Zij geven alle fiets-
wrakken een speciale sticker. Treft 
u zo’n gele waarschuwingssticker 
op uw fi ets, haal de fi ets dan zelf 
van de openbare weg voordat de 
gemeente dit doet. Fietsen die rij-
technisch niet in voldoende staat 
van onderhoud of verwaarloosd 
zijn, mogen niet worden achter-
gelaten op een openbare plaats in 
Uithoorn (artikel 5:5 van de APV). 
Daarom geven onze surveillanten 
vanaf 7 juni 2021 kapotte fi etsen, 
bijvoorbeeld zonder of met kapot 
voor- of achterwiel, met twee lege 
banden of zonder zadel, een stic-
ker die aangeeft dat de eigenaar 
de fi ets binnen 3 dagen moet ver-
wijderen.

Kijkdagen 
Op donderdag 10 juni haalt de ge-
meente de fietsen weg die een 
sticker hebben en slaan deze tij-
delijk op bij de gemeentewerf. 
Op woensdag 16 juni 10.00 uur 

tot 12.00 uur en op vrijdag 18 ju-
ni 12.00 uur tot 14.00 uur zijn de 
fi etskijkdagen ingepland bij de ge-
meentewerf op de industrieweg 25 
in Uithoorn. U heeft dan de gele-
genheid om uw fi ets op te halen na 
het verwijderen. U krijgt uw fiets 
terug als u kunt aantonen dat de 
fi ets uw eigendom is. Dat kan door 
het laten zien van een aankoopbe-
wijs, registratiecode of fi etssleutel. 
Neem een geldig Identiteitsbewijs 
mee. Fietswrakken die niet zijn op-
gehaald, worden na 13 weken af-
gevoerd en vernietigd.

Vragen?
De gemeente Uithoorn houdt re-
gelmatig fietswrakkenacties om 
overlast en onveiligheid door lang 
geparkeerde ondeugdelijke fiet-
sen te voorkomen. Zo blijft onze 
gemeente schoon, heel en veilig 
en blijft er in de stallingen voldoen-
de plek voor fietsen die wel wor-
den gebruikt. Heeft u naar aan-
leiding van deze actie nog vra-
gen, dan kunt u bellen met ons 
Klant contact centrum via (0297) 
513111.

Opruimactie fi etswrakken 
juni 2021

Kootpark-Oost gaat langzaam ver-
anderen van werken naar wonen. 
Hiervoor hebben verschillende ont-
wikkelaars plannen. Zo wordt het 
voormalige Connexxionterrein her-
ontwikkeld met woningbouw. Het 
ontwerpbestemmingsplan hiervoor 
is gereed en ligt vanaf vrijdag 4 ju-
ni voor iedereen ter inzage, online 
en op het gemeentehuis. U kunt tij-
dens de inzagetermijn van 6 weken 
een zienswijze indienen. Rondom 
de terinzagelegging organiseert 

de gemeente, samen met ontwik-
kelaar UBA BV een online informa-
tieavond op dinsdag 15 juni, vanaf 
19.30 uur. Tijdens deze avond kunt 
u vragen stellen over het project. 
U kunt zich eenvoudig aanmelden 
voor deze avond via het reactiefor-
mulier op Uithoorndenktmee.nl on-
der het project Kootpark-Oost/De 
Connexxionlocatie. Of via een mail 
naar gemeente@uithoorn.nl o.v.v. 
zaaknummer 2021-045814 - infor-
matieavond.

Informatieavond over ontwerp-
bestemmingsplan Connexxion-
terrein tijdens inzagetermijn

WWW.UITHOORN.NL

Raadsleden delen potrozen uit die beschikbaar zijn gesteld door HPD 
Potplanten in De Kwakel aan vrijwilligers die een bijdrage hebben ge-
leverd aan gemeente Uithoorn 200 jaar. Alle organisaties en verenigin-
gen hebben een uitnodiging gehad om dit voor hun vrijwilligers coron-
aproof op te halen.



Vanaf 31 mei 2021 begint aanne-
mersbedrijf AW Vessies Infra in 
opdracht van de gemeente Uit-
hoorn met het herstraten van de 
rijweg op de Europarei vanaf de 
aansluiting van de Clara Eggin-
klaan tot aan de aansluiting op de 
Arthur van Schendellaan. Het be-
treffende weggedeelte van de Eu-
roparei wordt afgesloten voor het 
doorgaande verkeer. Autoverkeer 
wordt omgeleid via de Arthur van 
Schendellaan en de Europarei 
langs de fl ats aan de buitenzijde. 
De omleidingsroute wordt met ge-
le verkeersborden aangegeven.

De werkzaamheden duren onge-
veer 6 weken en worden in de-
len uitgevoerd. De straten Clara 

Egginklaan en Jan Campertlaan 
blijven voor al het verkeer bereik-
baar. Ongeveer halverwege de-
ze periode zijn de parkeervak-
ken voor de woningen Europarei 
9 t/m 25 tijdelijk niet bereikbaar. 
De aannemer informeert op tijd 
de desbetreffende bewoners. In 
deze korte periode verzoeken wij 
deze bewoners om hun auto in de 
buurt te parkeren. De woningen 
blijven te voet bereikbaar via het 
voetpad voorlangs de woningen. 

Meer informatie
Heeft u vragen over deze werk-
zaamheden, dan kunt u con-
tact opnemen met het Klant Con-
tact Centrum op telefoonnummer 
(0297) 513 111.

Aannemer, AW Vessies Infra BV 
heeft via een aanbesteding de op-
dracht gekregen om werkzaam-
heden voor het project Integraal 
Onderhoud De Kwakel uit te voe-
ren. De aannemer begint met de 
Rozenlaan vanaf maandag 21 ju-
ni tot en met 23 juli, daarna begint 
de bouwvakvakantie. Tijdens de 
bouwvak zijn er geen werkzaam-
heden. Na de bouwvak gaat de 
aannemer verder met de Gerbera-
laan en de Bromelialaan. Als laat-
ste volgt de Fresialaan. Het is de 
bedoeling dat de werkzaamheden 
uiterlijk in december afgerond zijn. 

Toezicht
De begeleiding en toezicht van de 
werkzaamheden wordt gedaan 

door de heer E. Wanningen van 
de gemeente Uithoorn. 

Bereikbaarheid 
We houden rekening met de be-
reikbaarheid en praktische zaken 
zoals de afstemming van het le-
gen van de afvalcontainers. In fa-
ses worden de straten afgesloten 
voor werkzaamheden. 

Vragen
Heeft u vragen over dit project, 
dan kunt u contact opnemen met 
de heer A.M. Muller. Hij is be-
reikbaar via telefoonnummer op 
(0297) 513111 of per e-mail via 
gemeente@uithoorn.nl 
De toezichthouder is ook via dit 
nummer bereikbaar. 

In de week van 7 juni 2021 start 
de aannemer van het bouwplan 
Legmeer West fase 4/5/6 met 
herstraatwerkzaamheden op de 
Faunalaan. Het asfalt van de rij-
weg wordt vervangen vanaf de 
busbaan tot aan het Hermelijn-
pad door bestrating. Het fi etspad 
wat daar langs loopt wordt ook 
vervangen en er komt een aan-
grenzend voetpad. Het betref-
fende weggedeelte van de Fau-

nalaan wordt afgesloten voor het 
doorgaande verkeer, het verkeer 
wordt omgeleid. De omleidings-
route wordt met gele verkeersbor-
den aangegeven.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze werk-
zaamheden, dan kunt u con-
tact opnemen met het Klant Con-
tact Centrum op telefoonnummer 
(0297) 513 111.

Van maandag 10 mei, 2021 Tot 
zomer 2021 (fase 1) is er onder-
houd nodig aan de kabels en lei-
dingen voor stroom, gas en wa-
ter in het dorpscentrum van De 
Kwakel (Drechtdijk, Kerklaan, 
De Kwakel). Deze werkzaamhe-
den worden opgedeeld in 2 fases, 
vanwege het project herinrichting 
dorpscentrum De Kwakel.

Planning
Deze werkzaamheden worden 
gedaan in opdracht van de ge-
meente, maar ingepland en uitge-
voerd door de nutsbedrijven zelf: 
Liander (stroom), Stedin (gas), 
PWN (drinkwater), KPN en NKM 
(telecom).De volgorde van de 

werkzaamheden (onder voorbe-
houd van wijzigingen hierin van 
de uitvoerende bedrijven)

Liander (stroom)
april: 1e fase van de werkzaam-
heden afgerond 
7-13 juni: kabel Drechtdijk bij 
nieuwbouw van Leenders (ter 
hoogte van de bakker) als bouw-
steigers weg zijn 

Stedin (gas)
10-21 mei: werkzaamheden fase 
1 aan de westzijde afgerond, ver-
vangen hoofdleiding.

PWN (drinkwater)
Als Stedin klaar is, start PWN met 

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

 WEGWERKZAAMHEDEN EUROPAREI 
 THV CLARA EGGINKLAAN
 Van: maandag 31 mei, 2021 om 08:00 uur
 Tot: vrijdag 16 juli, 2021 om 18:00 uur

 WERK IN UITVOERING INTEGRAAL 
 ONDERHOUD DE KWAKEL

 WEGWERKZAAMHEDEN FAUNALAAN
 Van: maandag 7 juni, 2021 om 08:00 uur
 Tot: vrijdag 23 juli, 2021 om 18:00 uur

 WEGWERKZAAMHEDEN DORPSCENTRUM VAN DE KWAKEL 

• 2021-038522, Knobbelzwaan 1, het plaatsen van een overkapping (verzonden 26-
05-2021).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-047857, aanvraag drank- en horecavergunning voor het Polderfeest van 28 

juli tot en met 1 september 2021 (ontvangen 14-05-2021);
• 2021-048401, Eendracht 8, het plaatsen van een afvalcontainer van 14 juni tot en 

met 18 juni 2021 (ontvangen 14-05-2021).
Uithoorn
• 2021-050137, Dorpsstraat 39, het plaatsen van een afvalcontainer (ontvangen 20-

05-2021).

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Voormalig Connexxionterrein en Ontwerp-
besluit Hogere waarde Wet Geluidhinder Voormalig Connexxionterrein 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan Voormalig Connexxionterrein met identifi catiecode NL.IMRO.0451.Connexxi-
onterrein.ON01 en het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarde Wet Geluidhinder 
met ingang van 4 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting ontwerpbestemmingsplan
De nieuwe eigenaar van het voormalige terrein van Connexxion aan de Sportlaan te 
Uithoorn heeft het plan om het terrein te herontwikkelen tot woningbouw. In overleg 
met de gemeente is een plan gemaakt dat aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen. 
Om het plan te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan worden herzien. Hier-
voor wordt de procedure gestart door middel van het terinzageleggen van het ontwerp-
bestemmingsplan. Binnen dit bestemmingsplan wordt de nieuwbouw van 82 woningen 
mogelijk gemaakt.
Toelichting ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast te stellen in-
dien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet volledig door geluid 
beperkende maatregelen kan worden tegengegaan. Gelet op de situatie en het uitge-
voerde onderzoek wordt geconcludeerd dat geluidreducerende maatregelen redelijker-
wijs niet mogelijk zijn en dat het noodzakelijk is om hogere grenswaarden vast te stel-
len voor de nieuwe woningen binnen het plangebied. Gelet op artikel 76 van de Wet ge-
luidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhinder en de overwegingen zoals aangegeven 
in het ontwerpbesluit heeft het college besloten in ontwerp hogere waarden vast te stel-
len, één en ander zoals aangegeven in het ontwerpbesluit. 
Ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan Voormalig Connexxionterrein en het ontwerpbesluit Ho-
gere waarde Wet Geluidhinder liggen vanaf vrijdag 4 juni 2021 tot en met donderdag 15 
juli 2021 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waar-
de zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen het ont-
werpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere waarde ter inzage in het gemeen-
telijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden 
van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de 
gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtne-
ming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan.]
Indienen zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden hun 
zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder kenbaar maken 
aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 
8, 1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een 
beslissing nemen over de vaststelling van de hogere waarden.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
• Bestemmingsplan ‘Wapoterrein’ en het besluit voor het vaststellen van hogere waar-

den (met bijbehorende stukken). Inzageperiode vanaf 20 mei 2021 tot en met 30 ju-
ni 2021. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

• Drechtdijk 25-27. Inzageperiode vanaf 20 mei 2021 tot en met. Inlichtingen bij A. Ste-
vens, 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 Boxtel, afdeling wonen en wer-
ken (0297) 513 111.

• Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Voormalig Connexxionterrein en Ont-
werpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder Voormalig Connexxionterrein van 4 
juni voor de komende zes weken in de hal van het gemeentehuis.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
• 2021-048703, Anemoonlaan 59, het parkeren in de voortuin (ontvangen 17-05-

2021).
Uithoorn
• 2021-048713, De Gasperilaan 4, het plaatsen van een afscheidingenhaag (ontvan-

gen 18-05-2021);
• 2021-050081, Molenlaan 11 B, het aanvragen van perifere detailhandel (ontvangen 

19-05-2021);
• 2021-051064, Tesselschadelaan 9, het gedeeltelijk vervangen van een draagmuur 

(ontvangen 25-05-2021);
• 2021-051637, Langs de Baan 12, het vervangen van een kozijn (ontvangen 26-05-

2021).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aan-
vraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2021-035027, Noorddammerweg 68, het wijzigen van de functie van de woning (ver-

zonden 19-05-2021);
• 2021-350022, Achterweg 20, het uitbreiden van de verwerking/bedrijfsruimte (ver-

zonden 25-05-2021).
Uithoorn
• 2021-036215, Uithoornlijn (ter hoogte van Langs de Baan tot en met Admiraal de 

Ruyterlaan, grondwerkzaamheden ten behoeve van de uithoornlijn (verzonden 25-
05-2021).

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
• 2021-036246, Anemoonlaan 49, het parkeren in de voortuin (verzonden 17-05-

2021);
• 2021-040744, Achterweg 67, 69 en 71, het wijzigen van het gebruik van een bedrijfs-

woning in een plattelandswoning (verzonden 17-05-2021);
• 2021-039442, Anemoonlaan 45, het parkeren in de voortuin (verzonden 19-05-

2021);
• 2021-027531, Vuurlijn 78, het plaatsen van geluidscherm (verzonden op 29-04 

2021) Rectifi catie; 19-5-2021 - 2021-027531, Vuurlijn 78, het plaatsen van een dak-
kapel aan de voorzijde en achterzijde van de woning (verzonden op 29 april 2021)

• 2021-035037, Boterdijk 123, het vergroten van de bestaande woning (verzonden 25-
05-2021).

Uithoorn
• 2021-040113, Du Perronlaan 62 en 64, het vervangen van kozijnen (verzonden 17-

05-2021);
• 2021-045438, Randhoornweg 100, het plaatsen van een overkapping (verzonden 

26-05-2021);

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de buurt. Bo-
vendien 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 ge-
meente@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 ge-
meentehuis. 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, gericht aan burge-
meester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt u hierte-
gen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de 
datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslis-
sing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan burgemeester en wethouders van 
Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 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 ge-
maakt 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 beroep 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, Postbus 75850, 1070 AW Amster-
dam of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw be-
roepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit waartegen u 
bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uit-
gevoerd. 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 ver-
zoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek 
naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningen-
rechter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopi-
ge 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 lig-
gen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor de mogelijkheden.
• Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod project de Rede. Bezwaarperiode tot en met 

16 juni 2021. Inlichtingen bij E. Korsiaan, afdeling Buurt (0297) 513111.
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Werkzaamheden Faunalaan
Vanaf Busbaan tot aan Fietspad (Hermelijnpad)

Schaal 1:1500datum: 27-05-2021
Copyright 2021. - Aan deze afdruk kunnen geen rechten ontleend worden -

Eerste fase Rozenlaan, overige fases staan na de bouwvak op www.
uithoorn.nl/werkinuitvoering. 

fase 1 van de waterleiding aan de 
westzijde. Datum volgt.

2e fase 
Voor gas en waterleiding gebeurt 
het werk in 2 fases. De 2e fase 
vindt plaats tijdens de uitvoering 
van de geplande herinrichting van 
het dorpscentrum. Hiervoor wordt 
het centrum tijdelijk afgesloten. 
De data hiervoor volgen. De werk-
zaamheden aan het telecomnet-
werk (KPN en NKM) worden bin-
nenkort ingepland en starten als 
het netwerk van het pand van de 
Rabobank defi nitief afgekoppeld 
kan worden.

Vragen
Aanwonenden en ondernemers 
die direct aan het werkgebied 

grenzen, ontvangen een brief van 
het nutsbedrijf over de planning 
en eventuele overlast om reke-
ning mee te houden. In deze brief 
vindt u vaak ook de contactgege-
vens van het bedrijf dat aan het 
werk is of gaat. Heeft u vragen 
over de werkzaamheden? Maak 
dan gebruik van deze mogelijk-
heid om direct met het bedrijf con-
tact hierover op te nemen. 

Heeft u geen brief ontvangen 
maar wel vragen vragen over de 
werkzaamheden, dan kunt u con-
tact opnemen met de gemeen-
te via telefoonnummer (0297) 51 
31 11 of per e-mail via gemeen-
te@uithoorn.nl, onder vermelding 
van Herinrichting Dorpscentrum 
De Kwakel.




