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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

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 voorlopig 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

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 Koninklijke onderscheiding in aanmerking
laten komen.
Koninklijke onderscheiding
De procedure voor het toekennen
van een Koninklijke onderscheiding neemt veel tijd in beslag. Is
de voordracht voor de Lintjesregen in april 2022, dan moet u
het voorstel vóór 15 juli 2021 (dit
jaar) bij de burgemeester indienen. 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 opnemen met het bestuurssecretariaat
via (0297) 513 108 of bestuurssecretariaat@uithoorn.nl.
Voor elke uitreiking wordt een

mooi moment gekozen. Bijvoorbeeld:
• tijdens de lintjesregen, op de
laatste werkdag voor Koningsdag
• tijdens een ander bijzondere gelegenheid die te maken
heeft met de reden voor het
lintje (zoals een afscheid of jubileum)
• Als de burgemeester lintjes
uitreikt, doet hij dat namens de
koning. Daarom draagt de burgemeester bij de uitreiking de
ambtsketen met het rijkswapen erop.
Mensen die een lintje krijgen, ontvangen ook een oorkonde. Hierin staat dat de onderscheiding is
uitgereikt na besluit van de koning. Meer informatie via www.uithoorn.nl/lintje
Informatie gemeentelijke
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen
van gemeentelijke onderscheidingen kunt u ook opvragen bij het
bestuurssecretariaat via (0297)
513 108 of bestuurssecretariaat@uithoorn.nl.

Praat (online) mee over het
nieuwe participatiebeleid

Eind 2020 heeft de gemeente Uithoorn aan inwoners, bedrijven
en organisaties gevraagd mee te
doen aan een enquête over samenwerken. De resultaten van
die enquête maken deel uit van
de toekomstige mogelijkheden
voor participatie. De resultaten
van de enquête zijn verwerkt in
een conceptversie van het nieuwe participatiebeleid. Deze conceptversie bespreken we graag
op 29 juni van 20.00 – 21.00 uur
met iedereen in Uithoorn en De
Kwakel die interesse heeft. Wilt u
meepraten om de conceptversie
nog beter te maken? Meld u dan
voor vrijdag 18 juni aan bij Merle Pijlman, merle.pijlman@uithoorn.nl.
Uit de enquête is gebleken dat
een ruimte meerderheid van de
initiatiefnemers die in onze gemeente plannen ontwikkelen de
positieve ervaring heeft dat be-

langhebbende inwoners een
open en constructieve houding
hebben. De initiatiefnemers vonden het waardevol om inzicht te
krijgen in de verschillende belangen die spelen. Ze willen graag
de samenwerking verder verbeteren door belanghebbenden een
grotere stem te geven in het eindresultaat. Ook willen zij een snellere doorloop van het proces om
te voorkomen dat enthousiasme wegzakt. De ervaringen van
belanghebbende inwoners laten
echter zien dat de helft van de belanghebbenden van mening is dat
er onvoldoende ruimte was voor
het geven van meningen en ideeen en dat er bovendien niets mee
werd gedaan. Er wordt dan ook
gevraagd om meer ruimte te geven en oprecht te luisteren. Men
wil graag betere communicatie;
een helder tijdpad en het duidelijk uitspreken van verwachtingen.

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

Vernieuw nu uw paspoort
of identiteitskaart
coronamaatregelen gaan versoepelen wordt er een grote toestroom bij burgerzaken
verwacht.
Het wordt dan zo druk dat u
misschien wekenlang moet
wachten voor u bij de gemeen-

te terecht kunt voor een afspraak. Wij adviseren u daarom uw aanvraag niet meer uit
te stellen. Maak zo snel mogelijk online een afspraak via
www.uithoorn.nl/afspraak of
bel (0297) 513 111.

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 krijg ik een vaccinatie
tegen het coronavirus?
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
coronavaccinatie. Ook ziet u waar u de coronaprik kunt halen
en welk vaccin u waarschijnlijk krijgt. De volgorde van vaccinatie kan veranderen. Bijvoorbeeld als een vaccin niet op tijd geleverd wordt. Hou de actualiteiten in de gaten. Benieuwd wanneer u de vaccinatie ontvangt? Bekijk de vragenlijst op rijksoverheid.nl/coronavirus.

Actuele coronacijfers
gemeente Uithoorn
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 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland: Amsterdam
(ook in stadsdelen), Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Positief geteste personen
In week 22 (31 mei t/m 6 juni) is het aantal positief geteste mensen in Amsterdam-Amstelland afgenomen met 28% vergeleken
met de week daarvoor. In Ouder-Amstel en Amstelveen bleef het
aantal meldingen min of meer gelijk, in Aalsmeer nam het aantal
meldingen toe en in de overige gemeenten nam het aantal meldingen af. Aalsmeer bevindt zich boven het risiconiveau ‘Ernstig’, de overige gemeenten bevinden zich boven het risiconiveau ‘Zorgelijk’.



Week nr
Gemeente

Amsterdam
Aalsmeer

Amstelveen
Diemen

Ouder-Amstel
Uithoorn



Coronasteun ondernemers Uithoorn:
nieuwe Tozo, TONK verlengd

Tozo 5
Vanaf 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021 is Tozo 5 van kracht, het financiële
steunpakket voor MKB-ondernemers en zzp’ers die getroffen zijn door
de coronamaatregelen. Tot 1 juli geldt de huidige Tozo 4-regeling. De
voorwaarden van de regeling blijven ongewijzigd.

Ondanks de versoepelde coronamaatregelen zijn veel ondernemers
in de gemeente nog niet uit de financiële problemen. Daarom verlengt
de overheid zowel de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK) als de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) tot 1 oktober 2021.

Nadenken over de toekomst
Veel ondernemers denken op dit moment na over hun toekomst, en die
van hun bedrijf. De huidige onderneming voortzetten? Of omscholen
naar een nieuw beroep, als ondernemer of in loondienst? De gemeente kan helpen bij die keuzes.

WWW.UITHOORN.NL
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Testen op GGD-locaties
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen week bij een GGD-testlocatie liet testen was 8% lager dan de week ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag nam af naar 5,9%. In Aalsmeer, Diemen en Amstelveen werd de afgelopen week een toename in testen waargenomen omdat de testbus van de GGD in deze gemeenten aanwezig was. In de overige gemeenten werd afgelopen week minder
getest vergeleken met de week ervoor.
Week nr

TONK
De landelijke TONK-regeling is per 1 juni verlengd tot 1 oktober 2021.
De regeling helpt inwoners en ondernemers die door de coronamaatregelen onvoldoende inkomen en/of geldmiddelen hebben om hun
woonkosten te betalen. Ondernemers kunnen TONK gebruiken als
aanvulling op hun Tozo-uitkering.

Week 22
Week 21
Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw

Gemeente

Amsterdam
Aalsmeer

Amstelveen

Diemen
Ouder-Amstel
Uithoorn

Week 22

Week 21

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
10.140
520

1.162
1.718

11.358
425

1.301
1.350

442
116

1.477
882

334
216

1.146
1.592

1.137

271

1.247

943

1.092

339

1.193

1.188

Meer informatie? Aanmelden?
Informatie over de TONK-regeling in de gemeente Uithoorn vindt u op
Uithoorn.nl/Tonk. Het aanvraagformulier en meer informatie over Tozo
5 staan of uithoorn.nl/Tozo. Wilt u meer weten over hoe de gemeente
ondernemers helpt met hun oriëntatie op de toekomst? Maak een afspraak via ondernemersloket@uithoorn.nl. Of kijk op de website:
www.uithoorn.nl/Home/Ondernemen/Steun_voor_ondernemers/
Tijdelijke_overbruggingsregeling_zelfstandig_ondernemers_Tozo/
Hulp_bij_herori_ntatie_ondernemers

Werk in uitvoering
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.
NACHTELIJKE AFSLUITING KRUISING
BURGEMEESTER KASTELEINWEG - LEGMEERDIJK
De provincie Noord-Holland werkt rijdt doorgaand verkeer bij Uitaan de kruising van de Burge- hoorn en Hoofddorp via de N201.
meester Kasteleinweg en de Leg- Bestemmingsverkeer van en naar
meerdijk tussen de gemeenten Aalsmeer rijdt via de Zwarteweg,
Aalsmeer en Uithoorn. Voor de- Molenvlietweg en de Middenweg
ze werkzaamheden wordt de krui- richting de N201. Bestemmingssing in de nacht van 17 op 18 ju- verkeer van en naar Kudelstaart
ni afgesloten voor al het verkeer. maakt gebruik van de Bachlaan,
Verkeer wordt omgeleid en moet Kudelstaartseweg en Zwarteweg.
rekening houden met extra reistijd.
Voor fietsers blijft de omleidingsroute via het terrein van Royal
De provincie legt een fietstunnel Flora Holland gelden.
aan onder de Legmeerdijk, zodat (brom) fietsers straks zonder Het project HOVASZ
verkeerslichten in een keer vei- De nieuwe fietsonderdoorgang
lig kunnen doorrijden. De aanne- is onderdeel van het project HOmer is half april gestart met het VASZ (Hoogwaardig Openbaar
eerste deel van de fietstunnel. Nu Vervoerverbinding Aalsmeer de aannemer aan de andere helft Schiphol-Zuid). De nieuwe HOVvan de tunnel gaat werken, wordt verbinding is een van de schakels
de verkeerssituatie omgedraaid. in het regionale HOV-netwerk RHiervoor is een nachtafsluiting net en biedt reizigers frequent,
noodzakelijk. In de nacht van comfortabel en betrouwbaar busdonderdag 17 op vrijdag 18 ju- vervoer. Naast de busbaan wordt
ni is het kruispunt Burgemeester de N196 in de Haarlemmermeer,
Kasteleinweg - Legmeerdijk afge- de Burgemeester Kasteleinweg
sloten voor alle vormen van ver- in Aalsmeer en de Koningin Máxikeer. De afsluiting duurt van 20.00 malaan in Uithoorn, inclusief de
tot 06.00 uur. Na deze nachtelij- fietspaden, opnieuw ingericht als
ke afsluiting rijdt het verkeer over een tweebaansweg voor lokaal
het nieuwe dek van de fietstunnel bestemmingsverkeer. Een aanen wordt aan de andere zijde de zienlijke verbetering voor de leeffietstunnel gebouwd.
baarheid, bereikbaarheid en de
veiligheid in Aalsmeer. HOVASZ
Omleiding wegverkeer
wordt naar verwachting eind 2021
Tijdens de nachtelijke afsluiting in gebruik genomen.

Gemeente en Stichting
Kinderboerderij De Olievaar
verlengen huurovereenkomst
De gemeente en de Stichting Kinderboerderij De Olievaar hebben
besloten de bestaande huurovereenkomst met 10 jaar te verlengen.
De gemeente en de stichting zijn
uitermate tevreden met hoe het tot
nu toe is verlopen en hebben er vertrouwen in dat het in de toekomst
minstens net zo goed zal gaan. Dit

Wist je
dat?

vertrouwen hebben ze omgezet in
een langlopende huur. De komst
van het prachtige nieuwe gebouw,
dat er met hulp van de Stichting
Leefomgeving Schiphol(SLS) is
gekomen, is eveneens bewijs van
het bestaansrecht van de kinderboerderij. Meer lezen?
Kijk op www.uithoorn.nl.

De gemeente aangesloten is
bij het Jeugdfonds Sport en
Cultuur? Het fonds maakt het
mogelijk dat kinderen en jongeren (0-18 jaar) wiens ouders het niet breed hebben
toch lid kunnen worden van
een (sport) vereniging. Een intermediair kan een aanvraag
voor een kind doen. Dit is een
tussenpersoon die het gezin
kent. Denk aan jongerenwer-

kers, juf/meester, een ouderen kindadviseur, huisarts of
een consulent schuldhulpverlener van de gemeente.
Meer informatie op www.
jeugdfondssportencultuur.
nl of www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen. Of bel met
het Sociaal Loket. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
10.30 uur: (0297) 513111.

Geef inbrekers geen kans
De coronamaatregelen worden versoepeld, de vakantie staat voor de
deur. Mensen gaan weer meer van huis en daarmee neemt de kans
op een inbraak toe. Gelukkig kunt u zelf veel doen om een inbraak te
voorkomen. Het is belangrijk dat u uw huis goed afsluit als u weggaat
en dat de woning een bewoonde indruk maakt als u er niet bent. Zeker nu we er weer wat meer op uitgaan, is dat extra belangrijk. Wist u
dat u via de gemeente een ‘burenkaart’ kunt ophalen of downloaden?
Vraag uw buren om op uw huis te passen als u weg bent. De burenkaart vindt u hier [link pagina]
Webinar ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’
Hoe zorg je ervoor dat je inbrekers zoveel mogelijk buiten de deur
houdt? Reserveer een uurtje voor het gratis webinar ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’ dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (het CCV) samen met de politie organiseert op woensdag 16 juni van 19.30 tot 20.30 uur. https://hetccv.nl/agenda/webinarmaak-het-inbrekers-niet-te-makkelijk/?fbclid=IwAR2asgZQHW3lH
W5SeoGdqjqJtjk17FNRGDwh2p5cVk4RiEsw6P_DTb1kQo8 of doe
mee aan de quiz https://www.inbraakchecker.nl/

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
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. Die stukken liggen 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, gericht 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 binnen 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 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 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 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 Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. 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 verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 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): 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.officielebekendmakingen.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

Va 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.
• Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod project de Rede. Bezwaarperiode tot en met 16 juni 2021. Inlichtingen bij E. Korsiaan, afdeling Buurt
(0297) 513111.
• Bestemmingsplan ‘Wapoterrein’ en het besluit voor het vaststellen van
hogere waarden (met bijbehorende stukken). Inzageperiode vanaf 20
mei 2021 tot en met 30 juni 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. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Achterweg 62’. Inzageperiode vanaf 20
mei 2021 t/m woensdag 2 juni 2021. Inlichtingen bij A. Stevens, 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 werken (0297) 513 111.
• Vastgesteld bestemmingsplan Vuurlijn 17. Inzageperiode: vanaf 17 juni
2021 gedurende 6 weken. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen
en werken (0297) 513 111.
• Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Achterweg 62. Inzageperiode: vanaf donderdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021.
Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.
• Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Bp
De Rietkraag. Inzageperiode vanaf donderdag 17 juni 2021 tot en met
woensdag 28 juli 2021 Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en
werken (0297) 513 111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
• 2021-053018, Achterweg 50, het verbreden van de dam. (ontvangen
31-05-2021);
• 2021-053955, Pastoor J. van Dijklaan 11, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 03-06-2021);
• 2021-053933, Anemoonlaan 49, het plaatsen van beschoeiing. (ontvangen 02-06-2021).
Uithoorn
• 2021-052022, Amstelplein 27, het plaatsen van een medicijn uitgifte automaat. (ontvangen 27-05-2021);
• 2021-053033, Van Deysselstraat 3, het plaatsen van een dakkapel.
(ontvangen 31-05-2021);
• 2021-053915, Tesselschadelaan 2, het plaatsen van een balkon. (ontvangen 02-06-2021);
• 2021-056046, Zijdelweg en Amsterdamseweg. Het plaatsen van 2
bouwborden. (ontvangen 09-06-2021).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2021-042760, Dorpsstraat 49, het plaatsen van een huisnummer bordje (vergunningvrij, verzonden 28-05-2021);
• 2021-048713, De Gasperilaan 4, het plaatsen van een afscheidingshaag (ingetrokken, verzonden 03-06-2021);
• 2021-038494, Spotvogel 2, het parkeren op eigen terrein (ingetrokken,
verzonden 07-06-2021).
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
• 2021-041642, Anemoonlaan 37, het parkeren in de voortuin (verzonden
31-05-2021).

Uithoorn
• 2021-042765, Wilhelminakade 39H, het plaatsen van gevelreclame
(verzonden 07-06-2021);
• 2021-042772, Prinses Margrietlaan 37, het plaatsen van een schuur
(verzonden 07-06-2021);
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•
•

2021-036215, lopende van de grens met Amstelveen (ter hoogte van
Langs de Baan) tot aan de Admiraal de Ruyterlaan ter hoogte van nr. 2,
de grondwerkzaamheden van het project “Uithoornlijn” (verzonden 0706-2021);
2021-051064, Tesselschadelaan 9, het gedeeltelijk verwijderen van een
draagmuur (verzonden 09-06-2021).

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
• 2021-053939, Evenementenlaan, het aanvragen van een drank- en horecavergunning van 03-09 t/m 06-09-2021. (ontvangen 03-06-2021);
• 2021-054446, Ambachtshof 6, het houden van een buurtbarbecue op
10-07-2021. (ontvangen 03-06-2021);
• 2021-054507, Amstelhof, het organiseren van Beachmasters Uithoorn,
(ontvangen 03-06-2021);
• 2021-054629, Evenementenlaan, het organiseren van de Kwakelse
Kermis 2021. (ontvangen 04-06-2021);
• 2021-055878, Dorpshuis de Quakel, aanvraag drank- en horeca ontheffing. (ontvangen 09-06-2021).
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
• 2021-033837, Noorddammerweg 30, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 1 juni 2021).

Uithoorn
• 2021-034445, Wilhelminakade 3, exploitatievergunning horecabedrijf
(verzonden 2 juni 2021);
• 2021-041075, Marktplein 17, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 3 juni 2021);
• 2021-042277, Marktplein 11, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 3 juni 2021);
• 2021-045745, Marktplein 2A, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 3 juni 2021).
BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN

KENNISGEVING Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
heeft verleend. De vergunning betreft het verruimen van de openingstijden
(werktijden) van de verffabriek.
Datum besluit: 1 juni 2021
Aanvrager: PPG Coatings Nederland B.V.
Locatie: Amsterdamseweg 14, Uithoorn
Zaaknummer: 10244176

Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u
gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan
contact met u opgenomen.

Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de
dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA
Uithoorn. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres,
handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een
kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van
dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur
dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer
in het bezwaarschrift te vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift
schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de
bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd
aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in
rekening gebracht.

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.
U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor meer informatie over het
instellen van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.
nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de
rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). De bekendmaking
van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.
VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Om mensen met een loopbeperking in staat te stellen zoveel mogelijk deel
te nemen aan het maatschappelijk verkeer worden voor hen gehandicaptenparkeerplaatsen ingesteld. Daarom is besloten om voor een aanvraag
een gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen. Het gaat hier om de (omgeving van de) volgende locatie:
- Briandflat
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 28 juli 2021 bezwaar maken tegen
deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de
gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat
u naar www.officielebekendmakingen.nl

BESLUIT MANDAAT, MACHTIGING EN VOLMACHT OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2021 GEMEENTE UITHOORN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: ‘OD NZKG’) voert
namens het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) diverse taken uit op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving.
Hiervoor is op 28 september 2017 een mandaatbesluit genomen. Vanwege actualisatie van dit besluit maakt het college bekend dat zij hebben besloten om het ‘Besluit mandaat, machtiging en volmacht Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied 2021 gemeente Uithoorn’ vast te stellen. Het besluit treedt in werking een dag na deze bekendmaking. Het ‘Besluit mandaat, machtiging en volmacht OD NZKG’ van 28 september 2017 is hiermee komen te vervallen.
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 17
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel
3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in
zijn vergadering van 3 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’ als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn17-VG01 heeft vastgesteld.
Toelichting
De bedrijfsvoering van het voormalige glastuinbouwbedrijf aan Vuurlijn
17 is gestaakt. Een deel van de opstallen is al gesloopt. Voor de kavel is
een initiatief om één tweekapper naast de woning aan Vuurlijn 17 te realiseren. Belangrijk is dat het planvoornemen zorgvuldig landschappelijk ingepast wordt vanwege de ligging in de Stelling van Amsterdam. De tweekapper wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt met bestemmingsplan Vuurlijn 17.
Ter inzage
Het bestemmingsplan Vuurlijn 17 ligt vanaf 17 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadple-

gen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

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 beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de
gemeenteraad (het bestemmingsplan) beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college
hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het college te wenden
en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Uithoorn, 16 juni 2021.
KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft
het oprichten van een inrichting per 15 juni 2021 met de naam Oasis Party & Events.
Ontvangstdatum melding: 1 juni 2021
Melder: Oasis Party & Events
Locatie: Industrieweg 20, Uithoorn
Zaaknummer: 10365440

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een
vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier
op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
ACHTERWEG 62
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Achterweg 62 met identificatiecode NL.IMRO.0451.
BPAchterweg62-ON01 met ingang van 17 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van bestemmingsplan Achterweg 62 is de
reconstructie van het bedrijf HilverdaFlorist gevestigd aan de Dwarsweg 15
te De Kwakel. Onderdeel van de reconstructie is een bedrijfsruimte aan de
Achterweg ter plaatse van nummer 62. Aan de Achterweg 62 is nu een woning gelegen en het perceel heeft volgens het huidige bestemmingsplan
de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Om de bedrijfsruimte met parkeergelegenheid te kunnen realiseren dienen de bestemmingen omgezet te worden naar de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw 1’ met een aanduiding
bouwvlak. Bovengenoemde ontwikkeling wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt met bestemmingsplan ‘Achterweg 62’.
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Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Achterweg 62 ligt vanaf donderdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

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, 16 juni 2021.
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
CORRECTIEVE HERZIENING BP DE RIETKRAAG
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag met identificatiecode NL.IMRO.0451.CorrDeRietkraag-ON01 met ingang van 17 juni
2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
Op 29 september 2016 is het bestemmingsplan De Rietkraag vastgesteld.
De uitvoering van het plan is vervolgens door Vorm Ontwikkeling ter hand
genomen. Bij de realisatie van het meest zuidelijke deel van het plan, de
bouw van 12 woningen in 2 blokken van 6 woningen, is gebleken dat het
opgenomen bouwblok in het bestemmingsplan te krap bemeten is. Middels
deze correctieve herziening wordt dit gecorrigeerd en wordt het bouwblok
met circa 3 meter verbreed.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag ligt
vanaf donderdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021 ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

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, 16 juni 2021.

