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Gemeente Uithoo
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Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
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
Kijk op onze evenementenkalender 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 organiseren, kijk via www.uithoorn.nl/
evenementen hoe u dat kunt doen.

Feestdagen en openingstijden
Het gemeentehuis, sociaal loket en het scheidingsdepot zijn op 2e 
Pinksterdag maandag 6 juni 2022 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
rn

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.

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. 

Verkeersregels
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 blau-
we zone en hier mag u maximaal 
één uur parkeren. Wilt u gebruik 
maken van een invalidenparkeer-
plaats? Deze zijn niet gewijzigd en 
vindt u in de parkeergarage. Deze 
blijven bereikbaar tijdens de werk-
zaamheden.

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 no-
dig. Het verkeersbesluit is op 27 
mei 2022 gepubliceerd in het Ge-
meenteblad via https://zoek.offi-
cielebekendmakingen.nl. Na pu-
blicatie ligt het verkeersbesluit ter 
inzage. Belanghebbenden kun-
nen binnen de genoemde termijn 
in het verkeersbesluit bezwaar te-
gen het besluit maken. In het co-
lofon naast de officiële bekend-
makingen leest u meer informa-
tie over het indienen van bezwaar. 
Via de website www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt kunt u 
een e-mail notificatie instellen 
voor het ontvangen van berichten 
wanneer er een (verkeers)besluit 
gepubliceerd is over een locatie 
bij u in de buurt.

Bewoners van de gemeente Uit-
hoorn met lichte klachten kunnen 
zich zonder afspraak, gratis en 
dichtbij huis laten testen op coro-
na. De GGD-testbus is van 20 mei 
tot en met 29 juli op dinsdag en vrij-
dag geopend van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 12.45 tot 16.00 uur. U vindt 

de testbus op het plantsoen langs 
de Arthur van Schendellaan te Uit-
hoorn, ter hoogte van de Straats-
burglaan. Een afspraak maken is 
niet nodig. De test is gratis. Neem 
een geldig legitimatiebewijs mee 
als u deze heeft. Het dragen van 
een mondkapje is verplicht.

GGD Testbus

Vragen? Hulp nodig?
U kunt terecht bij het Financieel Café van Uithoorn voor El-
kaar. Bel (0297) 303 044, of mail naar info@uithoornvoor-
elkaar.nu om een afspraak te maken. U kunt ook een af-
spraak maken met het Sociaal Loket van de gemeente: 
(0297) 513 111, maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
10.30 uur. Of: sociaal.loket@uithoorn.nl.

Inwoners met een laag inko-
men van het Rijk eenmalig een 
bedrag van 800 euro als tege-
moetkoming krijgen voor de stij-
gende energiekosten? De ge-
meente zorgt ervoor dat de toe-
slag wordt overgemaakt aan de 
inwoners die daarvoor in aan-
merking komen. Inwoners met 
een bijstandsuitkering of een 

uitkering op basis van de Bbz, 
IOAW, IOAZ of AIO, krijgen de 
energietoeslag al automatisch 
bijgeschreven op hun rekening. 
Andere inwoners met een laag 
inkomen kunnen de eenmalige 
energietoeslag zelf aanvragen. 
Het aanvraagformulier staat op 
de gemeentewebsite: uithoorn.
nl/energietoeslag.
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WERKZAAMHEDEN IN JUNI

WWW.UITHOORN.NL

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 samen met de projectorganisatie op de 
hoogte aanleg van tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en werkzaam-
heden) over het project vindt u terug op www.uithoornlijn.nl

Werkzaamheden kruising Faunalaan-busbaan uitgesteld
Eerder communiceerde de projectorganisatie over de aanleg van de 
nieuwe bushalte nabij de kruising van de Faunalaan met de busbaan, 
en de omleiding die hiervoor nodig is vanaf dinsdag 7 juni. Op dit mo-
ment is het broedseizoen gaande. De ecoloog van het project con-
troleerde eerder deze week het werkterrein van de nieuwe bushalte. 
Op het werkterrein zijn broedende merels en duiven aangetroffen. De 
werkzaamheden zijn daarom uitgesteld. Dit geldt ook voor de omlei-
ding. Meer informatie: uithoornlijn.nl/faunalaan.

Dag van de Bouw 18 juni: kom kijken bij de Uithoornlijn
Op zaterdag 18 juni opent de Uithoornlijn haar deuren tijdens de 
Dag van de Bouw. Tussen 10.00 en 16.00 uur bent u van harte 
welkom een kijkje te nemen achter de bouwhekken. Medewer-
kers van de projectorganisatie en aannemer Dura Vermeer laten 
u graag zien welke werkzaamheden er uitgevoerd worden en hoe 
de tramlijn er straks uitziet. Ook beantwoorden ze graag uw vra-
gen over het project. U bent van harte uitgenodigd op één van de 
drie locaties waar op dit moment aan de tramlijn wordt gewerkt: 
de parkeerplaats nabij halte Uithoorn Centrum (Stationsstraat, 
informatiepunt en uitkijklocatie op de aanleg van de halte), naast 
het viaduct over de Amsterdamseweg (uitkijktoren met uitzicht op 
de trambaan) of op de bouwhub tussen de Randweg en de N201 
(wandeling naar viaduct over de N201 in wording, dodehoektrai-
ning met een vrachtwagen, knutselterras en Bieslookbruggen te 
bekijken . ussen de verschillende punten is een fietsspeurtocht 
uitgezet. Meer informatie: www.uithoornlijn.nl/dagvandebouw.

Na de zomer gaat er een nieuwe fase in voor de bouw van de Uit-
hoornlijn. Tot die tijd wordt gewerkt aan de gecombineerde bus-/tram-
baan tussen de Boerlagelaan en het Spoorhuis. Ook op het opstelter-
rein tussen Amstelveen en de N201 en op en rond het busstation vin-
den werkzaamheden plaats.

Opstelterrein
Op het terrein achter de Meerlandenweg zijn de voorbereidingen be-

zig voor de aanleg van een opstelterrein (parkeerplaats voor trams). In 
mei startte het aanbrengen van een bescherming over de gasleiding 
die in dit gebied ligt, in juni en juli wordt hier verder aan gewerkt. Daar-
naast wordt een fundering aangebracht voor de hal die op het opstel-
terrein gebouwd wordt. In deze hal vinden straks kleine onderhouds-
werkzaamheden aan de trams plaats en worden de trams gewassen. 
De heiwerkzaamheden vinden plaats in de tweede helft van juni. Het 
bouwterrein wordt ingericht en het overtollige zand wordt komende 
maanden afgevoerd. Direct omwonenden ondervinden mogelijk ge-
luidhinder van de (hei)werkzaamheden.

Omgeving busstation
In juni krijgen de werkzaamheden op het busstation een vervolg: de 
perrons worden vernieuwd en fietsenstallingen geplaatst. In de eer-
ste helft van juni wordt een damwand aangebracht langs het water na-
bij de Johan van Oldenbarneveldtlaan. Deze wordt in de grond getrild, 
dit veroorzaakt minder hinder voor de omgeving dan het traditionele 
slaan van damwanden. Helaas kan geluid- en trillingshinder van zowel 
de funderingspalen als de damwand niet volledig worden voorkomen.

Stroomvoorzieningsgebouwen Boerlagelaan en 
Amsterdamseweg
Naast de kruising Boerlagelaan en naast het viaduct over de Amster-
damseweg starten de bouw van twee stroomvoorzieningsgebouwen. 
We noemen dit gelijkrichterstations: in dit station wordt stroom van het 
normale stroomnetwerk omgezet naar de juiste soort stroom voor de 
tram. Voor de fundering van deze gelijkrichterstations brengen we fun-
deringspalen aan in de eerste helft van juni, tussen 07.00 en 19.00 uur. 
Palen worden in de grond geschroefd. Dit veroorzaakt minder hinder 
voor de omgeving dan het traditionele slaan van palen. 

Busbaan Boerlagelaan-halte Uithoorn Centrum
Op dit gedeelte van de busbaan wordt al een aantal maanden gewerkt 
aan de aanleg van de trambaan. In mei is beton gestort en werden de 
eerste rails gelegd. In juni en juli werkt de aannemer verder aan de 
tramlijn. Ook wordt de techniek om te trams te laten rijden aangeslo-
ten, wisselbeveiliging aangebracht en de verlichting op de halte voor-
bereid. Daarnaast komen er voorzieningen voor reizigers op de halte 
en een oversteek voor voetgangers. De parkeerplaats is al gedeelte-
lijk in gebruik, eind juni volgt het andere deel.

De meet actuele planning en een overzicht van de werkzaamheden 
vindt u op www.uithoornlijn.nl/werkzaamheden. 

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 emailnotificatie als er een nieuwsbericht verschijnt op de 
website en de (maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u 
het project volgen via de BouwApp, Facebook, en Instagram 
(zoek op Uithoornlijn).

Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een onveilige si-
tuatie rond de aanleg van de tramlijn? Neem dan contact op met 
de projectorganisatie via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl 
of telefonisch, via Whatsapp of SMS: 06-3872 7942 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. 

Bronvermelding beeld: Dura Vermeer/Jil Lousberg en Drone-eye

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

Vanaf dinsdag 31 mei zijn er nieu-
we werkzaamheden rondom het 
Amstelplein. Bericht via de Bouw-
app en omgevingsmanager Lies-
beth van Boom.

Afsluiting kruising Amstelplein/ 
Laan van Meerwijk
Op dinsdag 31 mei om 07.00 uur 
zal de kruising Amstelplein/ Laan 
van Meerwijk dicht gaan. De aan-
nemer gaat alles voorbereiden 
voor het aanbrengen van de laat-
ste 2 asfaltlagen. Op woensdag 1, 
donderdag 2 en vrijdag 3 juni wor-

den de bovenste asfaltlagen aan-
gebracht. Alles wat binnen de hek-
ken staat krijgt dan een mooi afge-
werkte laag asfalt.

Wat merkt u hiervan?
De asfalteerploeg van D van der 
Steen komt met 3 ploegen om de 
klus te kunnen klaren. Er komen 
5 vrachtwagens met opleggers 
voor al het materieel en die wor-
den in de omgeving geparkeerd. 
Deze komen tijdens werkzaamhe-
den te staan bij de benzinepomp 
in Amstelhoek en op de Koningin 

VERKEERSPLAN CENTRUM UITHOORN - 
UPDATE WERKZAAMHEDEN

Máximalaan ter hoogte van de Ad-
miraal van Ghentlaan. Er wordt 
1000 ton asfalt verwerkt in 3 da-
gen. Er rijden 10 vrachtwagens af 
en aan en daarvan staan er altijd 
een aantal ( 5 tot 7) te wachten om 
te kunnen lossen. De aanrijroute 
is meestal vanuit de Aalsmeerkant 
over de Koningin Máximalaan en 
soms zal het nodig zijn om anders 
aan te rijden of weg te rijden.

Afzetting met hekken
Omdat het nieuwe asfalt warm 
en plakkerig is willen we niet dat 
er doorheen gefietst of gelopen 
wordt. Daarom is straks het he-
le gebied afgezet met hekken en 
gaan alle oversteken dicht. We 
vragen iedereen om deze 3 dagen 
overdag echt niet door het werk-
gebied te lopen of fietsen zoals we 
de afgelopen tijd oogluikend heb-
ben toegestaan. Dus zal u om het 
werk heen moeten lopen en over-
steken kan bij de Klipper of de 
Thamerlaan. We weten dat het 
een stuk omlopen is voor iedereen 
voor deze dagen. Na werktijd als 
het asfalt genoeg is afgekoeld zal 
er een oversteek gemaakt worden 
ter hoogte van de winkel Blok.

En daarna?
Als het asfalt is afgekoeld gaat 
de aannemer in de week na Pink-
steren alle belijning aanbrengen, 
de borden plaatsen en de ber-
men mooi afwerken. Er is ook nog 
heel wat straatwerk te doen. Alles 
bij elkaar is er nog een week no-
dig om alles na het asfalteren ge-
reed te maken voor gebruik. De 
weg gaat helemaal open voor al 
het verkeer vanaf 10 juni na 15.30 
uur.

Uithoorn voor een betere 
laadpalendekking
Gemeente Uithoorn wil meer laad-
palen plaatsen in Uithoorn. De ou-
de aanbieder van laadpalen, Alle-
go, plaatst sinds kort geen palen 
meer binnen de gemeente. Voor 
een betere samenwerking in de re-
gio werkt de gemeente vanaf juni 
samen met MRA-e.
MRA-e is een organisatie die de ge-
zamenlijke aanbesteding voor de 
plaatsing en het beheer van laad-
palen organiseert. Elektrisch rijden 
stoot geen CO2 uit, de laadpalen 
worden namelijk met volledig groe-
ne energie bediend. Om duurzamer 
rijden mogelijk te maken is het be-
langrijk om een goed laadnetwerk 
te realiseren. Om klaar te zijn voor 

de toekomst gaat de gemeente sa-
men met MRA-e een duurzaam 
laadpalennetwerk opbouwen.
De plek waar de laadpalen komen 
kan op twee manieren worden be-
paald. Een elektrisch rijder die niet 
op zijn eigen terrein kan laden kan 
een verzoek indienen. Er gelden 
dan wel voorwaarden. De aanvra-
ger moet alleen op straat kunnen 
parkeren, en minimaal 18 per week 
in de gemeente wonen en/of wer-
ken. Ook wordt gekeken naar de 
nabijheid van een bestaande laad-
paal. 
Een tweede manier waarop de lo-
catie bepaald kan worden is door 
middel van data. Als daaruit blijkt 

dat op een bepaalde locatie be-
staande laadpalen vaak gebruikt 
worden kunnen extra laadpalen bij-
gezet worden. 
Op dit moment staan al 57 open-
bare laadpalen in Uithoorn. Om de 
groei van elektrisch rijden aan te 
kunnen is het volgens prognoses 
van MRA-e 421 laadpalen nodig om 
in 2030 in Uithoorn.

Kosten en aanvragen
De kosten die MRA-e maakt bij aan-
bestedingen worden momenteel 
volledig gedekt door subsidies van 
de provincie Noord-Holland en het 
Rijk. Een aanvraag voor een laad-
paal in de buurt kan gedaan wor-
den via de website van de gemeen-
te. Hierin staat de gang van zaken 
toegelicht en kan de aanvraag wor-
den gevolgd.
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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 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.officielebekendmakingen.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 griffiekosten 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 
rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een ver-
zoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/be-
roepsschrift, 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 verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakin-
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
- 2022-051428, Pastoor J. van Dijklaan 67, het plaatsen van een dakka-

pel. (ontvangen 13-05-2022);
Uithoorn
- 2022-054542, Amsteldijk-Noord 143, het aanleggen van water en elek-

tra. (ontvangen 20-05-2022);
- 2022-054535, Emmalaan 4, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 

20-05-2022);
- 2022-054702, Arthur van Schendellaan 100 a, het aanvragen van een

gebruikersvergunning. (ontvangen 23-05-2022);
- 2022-054712. Weegbree 7, het uitbreiden van de woonwagen. (ontvan-

gen 23-05-2022).

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
- 2022-023375, Vuurlijn 30, het plaatsen van een veranda (verzonden 20 

mei 2022).
- 2022-044435, Iepenlaan 44, het pannendak vervangen door een rieten-

dak (verzonden 23 mei 2022).
Uithoorn
- 2022-037764, Geertruidahoeve 45, het plaatsen van openslaande deu-

ren in de zijgevel (verzonden 9 mei 2022);
- 2022-043960, Bergeend 9, het plaatsen van een overkapping (verzon-

den 25-05-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2022-054322, Evenemententerrein te De Kwakel, het aanvragen van

een artikel 35 alcoholwet vergunning t.b.v. het Polderfeest van 3 t/m 7
augustus 2022. (ontvangen 22-05-2022).

Uithoorn
- 2022-050104, Den Uyllaan 4, het aanvragen van een evenementenver-

gunning voor “Gala Vakcollege Thamen” op 10 juni 2022. (ontvangen
11-05-2022);

- 2022-051890, Amsteldijk, het plaatsen van 16 displays om bekendheid 
te geven aan “Wij... doorbreken de cirkel van geweld’ van 7 t/m 28 juni 
2022. (ontvangen 16-05-2022);

- 2022-052195, Wilhelminakade 3, het aanvragen van een incidentele
festiviteit op 22 juli 2022. (ontvangen 17-05-2022);

- 2022-052470, Karel van Manderhof 3-131, het plaatsen van een schaft-
keet en een ecotoilet van 13 juni t/m 22 juli 2022. (ontvangen 17-05-
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.
De Kwakel
- 2022-010824, Evenemententerrein De Kwakel, ontheffi ng voor het ver-

strekken van zwak-alcoholhoudende drank op zaterdag 11 juni 2022
(verzonden 17-05-2022); 

- 2022-008121, evenemententerrein en sportpark K.D.O., evenementen-
vergunning voor het Internationaal Scootertreffen van 3 t/m 6 juni 2022 
(verzonden 17-05-2022);

- 2022-034426, Vuurlijn 51, Sport en Spel Weekend KDO van 27 t/m 29
mei 2022 (verzonden 19-05-2022)

- 2022-048695, Randhoornweg 120, evenementenvergunning voor het
Tentenkamp AKU op 3 en 4 juni 2022 (verzonden 24-05-2022).

Uithoorn
- 2022-049248, Potgieterlaan 60, het plaatsen van een afvalcontainer

van 9 t/m 27 mei 2022. (verzonden 19-05-2022);
- 2022-048115. Burgemeester Brautigamlaan 20, het plaatsen van een

afvalcontainer van 3 t/m 6 mei 2022. (verzonden 19-05-2022);
- 2022-050596, Arthur van Schendellaan 120, het plaatsen van een af-

valcontainer van 11 t/m 31 mei 2022. (verzonden 19-05-2022);
- 2022-043938, het plantsoen langs de Arthur van Schendellaan te Uit-

hoorn, ter hoogte van de Straatsburglaan, standplaatsvergunning voor
een GGD coronatestunit van 17 mei t/m 29 juli 2022 (verzonden 18-05-
2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
- 2022-040377, ’t Hanenpad, verklaring van geen bezwaar voor het or-

ganiseren van een buurtbarbecue op zaterdag 18 juni 2022 (verzonden 
24-05-2022);

- 2022-049045, Vuurlijn 51, verklaring van geen bezwaar met betrekking 
tot een bijeenkomst van persoonlijke aard van 3 tot en met 6 juni 2022
(verzonden 25-05-2022).

Uithoorn
- 2022-042993, Eger, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren 

van een buurtbarbecue op zaterdag 11 juni 2022 (verzonden 18-05-
2022);

- 2022-034405, Eendracht 4, verklaring van geen bezwaar voor het orga-
niseren van een barbecue op zondag 26 juni 2022 (verzonden 20-05-
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.

- Horecavisie, de ontwerp visie Recreatie en Toerisme, ontwerp Omge-
vingsvisie Uithoorn 2040 en ontwerp gebiedsvisie Groene recreatieve ver-
bindingszone (GRZ). Inzageperiode vanaf 2 juni tot en met 13 juli 2022.
Inlichtingen bij J. Verweij, Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040 en ontwerp gebiedsvisie Groene 
recreatieve verbindingszone (GRZ)
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereiding van de Om-
gevingsvisie Uithoorn 2040. Deze toekomstvisie beschrijft de doelen van 
de gemeente voor de lange termijn. Naast de ontwerp Omgevingsvisie 
is ook de ontwerp gebiedsvisie Groene recreatieve verbindingszone Uit-
hoorn (GRZ) opgesteld. Bij het opstellen van de ontwerp Omgevingsvisie 
Uithoorn 2040 en de ontwerp gebiedsvisie is dan ook een uitgebreid parti-
cipatietraject voorafgegaan. 
Op 24 mei heeft het college van Burgemeester en Wethouders de ontwerp 
Omgevingsvisie en deze ontwerp gebiedsvisie goedgekeurd. Graag horen 
wij ook van onze inwoners, ondernemers en belanghebbenden wat zij vin-
den van deze ontwerp visies. Van 2 juni tot en met 13 juli liggen beide ont-
werp visies - samen met de ontwerp Horecavisie en de ontwerp visie Re-
creatie en Toerisme - ter inzage op het gemeentehuis. Ook kunt u op de 
ontwerp visies reageren via https://uithoorndenktmee.nl Projecten - Omge-
vingsvisie en GRZ. U kunt uw mening geven door het reactieformulier op 
deze pagina in te vullen. De reacties worden betrokken bij het opstellen van 
de definitieve Omgevingsvisie en gebiedsvisie. 
De ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040 is digitaal te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op identificatiecode 
NL.IMRO.0451.OVUithoorn2040-ON01
Heeft u vragen over (een van) de ontwerp visies? Dan nodigen wij u van 
harte uit voor een van de bijeenkomsten op donderdag 16 juni op het ge-
meentehuis:
- 16.00-16.30 uur: Ontwerp visie Groene recreatieve verbindingszone
- 16.30-17.00 uur: Ontwerp Horecavisie
- 17.00-17.30 uur Ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040
- 17.30-18.00 uur: Ontwerp Visie Recreatie en Toerisme
- 18.30-19.00 uur: Ontwerp visie Groene recreatieve verbindingszone
- 19.00-19.30 uur: Ontwerp Horecavisie
- 19.30-20.00 uur: Ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040
- 20.00-20.30 uur: Ontwerp Visie Recreatie en Roerisme
Aanmelden via omgevingsvisie@uithoorn.nl




