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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

Noodverordening per 1 juni 2020
De overheid heeft de corona-
maatregelen per 1 juni versoe-
peld. De regionale noodverorde-
ning van de Veiligheidsregio Am-
sterdam-Amstelland is hierop 
aangepast.
De noodverordening biedt wet-
telijke bevoegdheden om op te 
kunnen treden, als dat nodig is. 
Handhaving en politie delen al-
leen boetes uit als eerdere waar-
schuwingen niks opleveren en het 
echt niet anders kan. De belang-
rijkste basisregels blijven gelden: 

houd 1,5 meter afstand, vermijd 
drukte, was regelmatig je handen, 
blijf thuis als je klachten hebt en 
werk thuis als dat kan. Alleen als 
we ons allemaal aan de regels 
houden, geven we het coronavi-
rus geen nieuwe kans, en kunnen 
we de komende tijd steeds meer 
beperkende maatregelen schrap-
pen. De gehele tekst vindt u op 
de website van de gemeente Uit-
hoorn. Ook nieuwe aanpassingen 
zijn daar te vinden. 
www.uithoorn.nl/coronavirus

Corona-symptomen?
Iedereen kan nu worden getest
Iedereen met Covid-19-achti-
ge klachten kan zich vanaf nu 
op zeer korte termijn laten testen 
bij een GGD in de buurt. Via een 
nieuw gratis landelijk telefoonnum-
mer − zeven dagen per week tus-
sen acht uur ‘s ochtends en acht 
uur ‘s avonds bereikbaar via 0800-
1202 − kan een afspraak voor de 
volgende dag worden gemaakt. 
De tests van de GGD in Amster-
dam, waar onze gemeente onder 
valt, vinden plaats in de RAI. Zowel 

bij positieve als negatieve uitslag 
wordt de geteste persoon binnen 
48 uur gebeld. Maak alleen een af-
spraak voor een test als u klachten 
heeft die passen bij het coronavi-
rus. Zonder klachten heeft de coro-
natest geen zin. Houd uw burger-
servicenummer (BSN) bij de hand 
bij het maken van de afspraak. Blijf 
verder thuis en ga alleen naar bui-
ten voor de test. Heeft u andere 
vragen over het coronavirus? Bel 
dan naar 0800-1351.

Openingstijden 
gemeentehuis Uithoorn
Landelijk worden veel coronamaatregelen versoepeld. Voor de 
openingstijden van het gemeentehuis is dat nog niet zover. 

Openingstijden gemeentehuis zijn sinds 23 maart als volgt:
• maandag tot en met donderdag van 08.30 - 12.30 uur;
• woensdag van 15.30-20.00 uur (vrije inloop van 13.00 - 

17.00 uur is voorlopig vervallen);
• vrijdag van 08.30-12.00 uur. Uiteraard blijven we wel de ge-

hele dag voor u telefonisch bereikbaar:
• maandag tot en met donderdag van 08.30-17.00 uur;
• vrijdag van 08.30-12.00 uur.

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
In de periode tot 31 juli 2020 kan voorlopig alleen een afspraak 
gemaakt worden om een nieuw paspoort, identiteitskaart of rij-
bewijs aan te vragen als uw document een geldigheidsdatum tot 
uiterlijk 31 juli 2020 heeft. 

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak;
• Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewij-

zen;
• Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
• Online kunt u direct een afspraak inplannen of; 
• u kunt ons bellen om een afspraak te maken via (0297) 

513111: van maandag tot en met donderdag van 08.30-
17.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.00 uur.

Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen
Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk 
om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese 
Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer 
geldig zijn. Lees meer over de tijdelijke regeling op rdw.nl.

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

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 

• Facebookgroep Uithoorn helpt 
 #Corona www.facebook.com/groups/501799177160993/ 
 Geen facebook? Mail via uithoornhelpt@gmail.com
• www.coronahulpuithoornderondevenen.nl 
 Informatie via het Infopunt Uithoorn voor Elkaar, 
 www.uithoornvoorelkaar.nu (0297) 303044 of 
 info@coronahulpuithoornderondevenen.nl. 
• Mantelzorgers: Mantelzorg & Meer via (020) 512 7250 
 of info@mantelzorgenmeer.nl (09.00-17.00 uur)
• Participe Amstelland voor de hele regio: Amstelveen, 
 Aalsmeer, Uithoorn en Ouder Amstel, telefonisch bereikbaar 
 van op zaterdag en zondag van 8.30-17.00 uur via (020) 
 5430440. Meer informatie: www.participe-amstelland.nu 

#Coronahulpuithoorn

Start werkzaamheden 
Vuurlijn Oost
De Vuurlijn Oost, deel tussen de 
Watsonweg en de Noorddammer-
weg, krijgt een nieuwe weginrich-
ting en wordt deels fietsstraat. 
Voor deze werkzaamheden heeft 
een aanbesteding plaatsgevon-
den. De gemeente heeft alle in-
schrijvingen zorgvuldig beoor-
deeld en de opdracht gegund aan 
KWS Infra. Op maandag 15 juni 
aanstaande gaat de rijbaan van 
de Vuurlijn op de schop. 

Wat, waar en wanneer?
De uitvoering van de werkzaam-
heden zijn gefaseerd in drie aan-
eengesloten fasen.

Fase 1: deel vanaf de Watson-
weg tot aan het gezondheidscen-
trum. Start uitvoering op 15 juni 
en gereed op 3 juli
Fase 2: deel vanaf het gezond-
heidscentrum tot aan de Noord-
dammerweg. Start uitvoering op 6 
juli en gereed op 22 juli 
Fase 3: deel tussen de Watson-
weg en de Noorddammerweg vol-
ledig afgesloten om de asfaltde-
klagen aan te brengen. Uitvoering 
op 23 en 24 juli

Onderhoud dijklichaam
Het Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht (AGV) is bij het project van 
de herinrichting aangehaakt om 
onderhoudswerkzaamheden uit 
te voeren aan het naastgelegen 
dijklichaam. Deze werkzaamhe-
den zijn al begonnen en naar ver-
wachting gereed op 15 juni.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden wordt 
per fase het wegdeel compleet 
afgesloten voor het doorgaande 
verkeer. Ter plaatse wordt het ver-
keer omgeleid met uitzondering 
van bestemmingsverkeer en de 
nood- en hulpdiensten.

Hoe kunt u contact opnemen?
Heeft u nog meer vragen over 
de bereikbaarheid of de uitvoe-
ring van de werkzaamheden, mail 
naar gemeente@uithoorn.nl on-
der vermelding van werkzaamhe-
den Vuurlijn Oost of bel naar het 
Klant Contact Centrum via (0297) 
513 111. Daarnaast houden wij u 
op de hoogte via www.uithoorn.
nl/Home/Parkeren_Verkeer_en_
vervoer/Werk_in_uitvoering



• 2020-051536, Boterdijk 78, het slopen van de oude schuur en het bou-
wen van een nieuwe schuur (ontvangen 02-06-2020).

Uithoorn
• 2020-048024, C. Verolmelaan 200, het afwijken van het bestemmings-

plan het geven van fi tness op maat (ontvangen 20-05-2020);
• 2020-048379, Couperuslaan 16, het plaatsen van 2 dakkapellen (ont-

vangen 22-05-2020);
• 2020-050937, Colijnlaan 96, het plaatsen van een erfafscheiding (ont-

vangen 01-06-2020);
• 2020-051531, Amsteldijk-Noord 35, het plaatsen van nieuwe gevels en 

inrichting t.b.v. Short-Stay appartementen (ontvangen 02-06-2020).

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
• 2020-037273, Nabij Vuurlijn 78, het ophogen van het perceel (verzon-

den 29-05-2020);
Uithoorn
• 2020-036226, Colijnlaan 24, het plaatsen van een schutting (verzonden 

27-05-2020);
• 2020-038616, Marktplein 17A, het realiseren van een serre op de eer-

ste verdieping (verzonden 03-06-2020).

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.
Uithoorn
• 2020-047081, Brunel 12, het plaatsen van kunststof kozijnen in de voor-

gevel (verzonden 27-05-2020);
• 2020-037283, Vuurlinie, tussen de Ringdijk en Watsonweg, het recon-

strueren van de weg en het verbeteren van de dijk (verzonden 02-06-
2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2020-047723, Schans 108, drank- en horecavergunning (ontvangen 

18-05-2020).

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.
Uithoorn
• 2020-036229, Schans 19, exploitatievergunning horecabedrijf t/m 27 

mei 2023 (verzonden 27-05-2020);
• 2020-038264, Alfons Ariënslaan 1, exploitatievergunning horecabedrijf 

(i.v.m. toevoeging terras) (verzonden 27-05-2020);
• 2020-049995, Gerbrandylaan 10, plaatsen afvalcontainer van 6 t/m 22 

juni 2020 (verzonden 03-06-2020);
• 2020-047385, Burgemeester Kootlaan 177, vergunning ingebruikna-

me gemeentegrond voor plaatsen afvalcontainer van 20 mei t/m 20 ju-
ni 2020 (verzonden 29-05-2020);

• 2020-047120, Kogge 6, vergunning ingebruikname gemeentegrond 
voor plaatsen afvalcontainer van 28 mei t/m 4 juni 2020 (verzonden 28-
05-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BEDRIJVENTERREIN UITHOORN 
2020’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevol-
ge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en ar-
tikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en het ontwerpbesluit voor het 
vaststellen van hogere waarden is vrijgegeven voor ter inzage legging. 
Toelichting bestemmingsplan
Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de actualisatie van het bestemmings-
plan voor het bedrijventerrein in Uithoorn. Een bedrijventerrein dat tot op 
heden in z’n geheel is aangemerkt als ‘gezoneerd industrieterrein’. In 2016 
heeft de gemeenteraad de ‘Nota ruimtelijke-economische uitgangspun-
ten’ (gewijzigd) vastgesteld. Het doel van de nota, een aantrekkelijke ves-
tigingslocatie blijven voor de gevestigde (lokale) ondernemers en nieuw 
te vestigen ondernemers, is vertaald in het ontwerpbestemmingsplan. Dit 
komt met name tot uiting in meer fl exibiliteit, in onder andere bouwhoogten 
en functie-mogelijkheden. Daarnaast wordt met het ontwerpbestemmings-
plan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ het (tot op heden gezoneerde) bedrij-
venterrein van Uithoorn gedeeltelijk gedezoneerd. Alleen de gronden aan 
de Energieweg 7 en Molenlaan 30 blijven geschikt voor bedrijven die veel 
geluid produceren. Beide terreinen worden aangemerkt als gezoneerd be-
drijventerrein en hebben ieder een eigen geluidzone. Met de dezonering 
worden geen rechten aangetast van de bestaande bedrijven.
Toelichting hogere waarden
De woningen die voorheen op het gezoneerde industrieterrein lagen, ko-
men met dit bestemmingsplan buiten de gezoneerde terreinen te vallen. Er 
zijn wel vijf woningen die binnen een nieuwe geluidzone liggen. Voor deze 
woningen is akoestisch onderzoek verricht naar zowel industrielawaai als 
wegverkeerslawaai. Gebleken is dat voor vier woningen een hogere waar-
den voor zowel industrielawaai als wegverkeerslawaai vastgesteld moet 
worden. Voor één woning wordt alleen een hogere waarde voor industrie-
lawaai vastgesteld.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en het ont-
werpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden (met bijbehorende 
stukken) liggen vanaf 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020 ter inzage. De bei-

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.
• 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.

• Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en ont-
werpbesluit hogere waarden. Inzage van donderdag 11 juni 2020 tot 
en met woensdag 22 juli 2020. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afde-
ling wonen en werken, (0297) 513111.

• Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13. Inzage vanaf donderdag 11 juni 
2020 tot en met woensdag 22 juli 2020. Informatie bij mw. A. Stevens, 
afdeling wonen en werken, (0297) 513111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-049316, Drechtdijk 27, het verbouwen en vergroten van de wo-

ning (ontvangen 25-05-2020);
• 2020-049824, Bezworen Kerf 4, het vervangen van de dakpannen voor 

een rieten dak en plaatsen van een dakkapel (ontvangen 27-05-2020);
• 2020-050927, Chrysantenlaan 8, het kappen of snoeien van 5 bomen 

op gemeentegrond (ontvangen 01-06-2020);

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
de ontwerpbesluiten zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-ON01. Daar-
naast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum 
in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedu-
rende de openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden zijn te 
vinden op onze website www.uithoorn.nl. 
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of 
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de 
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
Een zienswijze over het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere 
waarden kan kenbaar gemaakt worden aan het college van B&W van de 
gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Uithoorn, 10 juni 2020

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
VUURLIJN 13
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaal-
de in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan Vuurlijn 13 met identifi catiecode NL.IMRO.0451.
BPVuurlijn13-ON01 met ingang van 11 juni 2020 gedurende zes weken 
ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan Vuurlijn 
13 is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 19 december 2019 is ge-
sloten voor het perceel Vuurlijn 13. Daarin is voor de gemeente als verplich-
ting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waar-
mee de geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situatie 
op het perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing één 
nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd mag worden en de bestaande be-
drijfswoning omgezet wordt naar een burgerwoning. Eerder heeft het voor-
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmings-
plan is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het voorontwerp-
bestemmingsplan. De wijzigingen zijn aangegeven in de Nota van beant-
woording van inspraak- en overlegreacties en ambtelijke wijzigingen die als 
bijlage in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen. 
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13 ligt vanaf donderdag 11 juni 2020 
tot en met woensdag 22 juli 2020 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan 
is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl met planiden-
tifi catiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn13-ON01. Daarnaast ligt het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum 
in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of 
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de 
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een 
beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. 
Uithoorn, 10 juni 2020

KENNISGEVING OMGEVINGSDIENST NOODZEEKANAAL
WABO, INTREKKING VERGUNNING, ONTWERPBESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerp-
beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wa-
bo) ter inzage heeft gelegd. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen 
om de omgevingsvergunning van Auto Service Center Van den Berg B.V. 
van 31 maart 2006 in te trekken. De reden hiervoor is het beëindigen van 
de verkoop van LPG per 2 juli 2019. Door de beëindiging van de verkoop 
van LPG is de inrichting niet langer omgevingsvergunningplichting.
Locatie: Noordzuidroute 2, De Kwakel
Zaaknummer: 9422510
Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.
nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: Gemeente Uithoorn, Laan van 
Meerwijk 16 te Uithoorn.
In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Coro-
na-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter 
plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, 
op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de 
gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digi-
taal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 
088-567 0200. 
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbe-
schikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website loket.
odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. 
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Heeft u vragen 
over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, 
dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er 
wordt dan contact met u opgenomen. Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als men 
belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is 
gebracht over de ontwerpbeschikking.

WWW.UITHOORN.NL

Duurzaamheidslening voor 
zonnepanelen
Zonnepanelen wekken groene 
energie op én leveren geld op. 

Voor de stroom die u terug levert 
aan uw energieleverancier ont-

vangt u een vergoeding. De aan-
schaf van zonnepanelen is niet 
voor iedereen fi nancieel haalbaar. 
De gemeente Uithoorn wil graag 
helpen om dit wel mogelijk te ma-
ken. Vanaf 29 mei kunnen wo-
ningeigenaren en huurders van 

de gemeente Uithoorn een duur-
zaamheidslening aanvragen. De-
ze lening is alleen voor zonnepa-
nelen. Meer informatie kunt u vin-
den op www.uithoorn.nl/Home/
Uithoorn_doet_duurzaam/Duur-
zaamheidslening_aanvragen.




