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

Gemeente Uithoo
rn

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.

Koninklijke onderscheiding 
(lintje), aanvragen 
Kent u iemand in Uithoorn en De 
Kwakel die een lintje verdient? Veel 
inwoners uit onze gemeente 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 toeken-
nen van een Koninklijke onder-
scheiding neemt veel tijd in be-
slag. Voor de voordracht voor de 
Lintjesregen in april 2023, 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 
Meer informatie, waaronder het 
aanvraagformulier voor de Ko-
ninklijke Onderscheiding of de 
Gemeentelijke Onderscheiding, 
vindt u op www.uithoorn.nl/lintjes. 
Heeft u vragen, dan kunt u contact 
opnemen met het bestuurssecre-
tariaat via (0297) 513 108 of be-
stuurssecretariaat@uithoorn.nl. 

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

Jongeren in Uithoorn/De Kwa-
kel die 18 jaar worden zich 
voortaan met een gratis app 
kunnen voorbereiden op hun 
nieuwe rechten en plichten? In 
deze ‘Kwikstart’-app zet de ge-
meente alle belangrijke zaken 
voor hen op een rij. Zoals het 
regelen van een eigen zorg-
verzekering.
Met de ‘Kwikstart’-app wil de 
gemeente jongeren een hel-
pende hand bieden in deze fa-
se van hun leven, waarin veel 
op hun bordje komt. 
Op de Kwikstart-app kunnen 
jongeren alles vinden over 
zaken als DigiD, zorgverze-

kering en studiefinanciering. 
Maar ook heeft de gemeente 
eigen Uithoornse partners ge-
vraagd om lokaal hun informa-
tie specifi ek voor jongeren te 
beschrijven in de app. Zoals 
bijvoorbeeld Welzijn op recept 
of het spreekuur bij het Finan-
cieel café. Hier kunnen jonge-
ren terecht met al hun vragen 
over geld en fi nanciën. De ge-
meente hoopt dat door deze 
app jongeren makkelijker de 
weg vinden naar voorzienin-
gen.
De Kwikstart-app is onder an-
dere te downloaden via de App-
store op de mobiele telefoon.

Enquête GFT-inzameling
De gemeente Uithoorn wil graag 
weten wat u van de GFT-inzame-
ling vindt. U kunt de online enquê-
te anoniem invullen op www.uit-
hoorndenktmee.nl. De komen-
de tijd onderzoekt de gemeen-
te Uithoorn welke vervolgstap-
pen daarna nog mogelijk en no-
dig zijn om de scheiding verder te 
verbeteren. De focus ligt name-

lijk op (nog) beter scheiden. Lees 
meer over het grondstoffenbeleid 
van de gemeente Uithoorn en de 
enquête over de GFT-inzameling 
in de afvalkrant. De derde editie 
van de afvalkrant is pas geleden 
in heel Uithoorn en De Kwakel be-
zorgd. We laten u uiteraard de uit-
komst van de enquête weten. U 
doet toch mee? 

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

Dag van de bouw
Zaterdag 18 juni openen de pro-
jecten Uithoornlijn en Verkeers-
plan Centrum Uithoorn de bouw-
hekken. Op beide projecten zijn 
medewerkers aanwezig die je la-
ten zien welke werkzaam heden 
worden uitgevoerd en beantwoor-
den ze graag je vragen over het 
project. Daarnaast zijn er een 
aantal leuke activiteiten voor kin-
deren. Er wordt hard gewerkt aan 
een mooi, groen en veilig cen-
trum. De nieuwe rotonde en de 
wegen daaromheen zijn al goed 
te zien. Op dit moment vinden er 
werkzaamheden plaats tussen 
Amstelhoek en de Koningin Máxi-
malaan. Op deze locatie is ieder-
een op zaterdag 18 juni van har-
te welkom om tussen 10.00 en 
16.00 uur een kijkje te komen ne-
men. 

Rotonde open voor verkeer
Vanaf 10 juni is de nieuwe roton-

de aan de Laan van Meerwijk / 
Koningin Máximalaan / Thamer-
laan open voor verkeer. 

Afsluiting Prinses Irenebrug
Vanaf 13 juni beginnen de werk-
zaamheden van Fase B. Dan 
wordt er gewerkt tussen Amstel-
hoek en de Koningin Máximalaan. 
Dan is de Prinses Irenebrug ge-
sloten voor gemotoriseerd ver-
keer. De afsluiting geldt vanaf de 
rotonde aan de Koningin Máxi-
malaan in de richting van Amstel-
hoek. Fietsers en voetgangers 
kunnen tijdens de afsluiting wel 
via de brug oversteken. Deze af-
sluiting duurt tot 23 juli. Deze peri-
ode gebruikt de aannemer om de 
bestaande weg en fundering tus-
sen brug en Laan van Meerwijk 
in Uithoorn te verwijderen. Daar-
na wordt er een nieuwe funde-
ring en asfalt aangebracht. Meer 
informatie via de Bouwapp of 
www.uithoorn.nl 

VERKEERSPLAN CENTRUM UITHOORN

Uithoornlijn biedt 
meewerkstage communicatie
Ben of ken jij een derdejaars student hbo/wo Communicatie 
en ben je op zoek naar een toffe en leerzame meewerkstage 
op een dynamische plek? Neem dan contact op!

In het kort
• Derdejaars hbo/wo-student(e) Communicatie? Geef jouw 

meewerkstage zelf vorm.
• Stagebegeleider Katja van het communicatieteam Uithoorn-

lijn staat de gehele stageperiode voor jou klaar.
• Deel jouw frisse kijk op je vakgebied met de gemeente Am-

sterdam.

Dit doe je op een gemiddelde werkdag
Creëren van content voor de website van het project – www.uit-
hoornlijn.nl -, sociale media en de BouwApp. Schrijven van arti-
kelen en afnemen/uitwerken van interviews. Advies geven over 
(online) bereiken en betrekken van de verschillende doelgroe-
pen. (Mede)organiseren van bewonersbijeenkomsten, mijlpaal-
vieringen, rondleidingen en uitdeelacties op en rond de bouw-
plaats. Analyseren van de verschillende cijfers en statistieken, 
inclusief jouw advies om onze inspanningen te verbeteren. Af-
handelen van vragen, meldingen en klachten over het project. 
Dit doe je 32-36 uur per week in de periode augustus/september 
2022 tot en met januari/februari 2023. 

Voor deze stage telt ook mee dat jij
Goede teksten kunt schrijven en het leuk vindt om (soms ingewik-
kelde) teksten om te buigen naar begrijpelijke taal. Je weg kent 
op verschillende sociale media en het leuk vindt om bijeenkom-
sten of kleine evenementen te organiseren. Stevig in je schoe-
nen staat. Geen dag is bij ons hetzelfde, dat vraagt om fl exibiliteit 
en goed plannen. Wees niet bang om de telefoon op te pakken of 
op een collega af te stappen als je vragen hebt.

Nieuwsgierig geworden, vragen of solliciteren? 
Lees de volledige tekst op www.uithoornlijn.nl



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. Dit kan tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Soms lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit ver-
meld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel. Let 
op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? 
Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum 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, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen 
binnen de specifi ek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een 
inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester 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 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, behal-
ve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar 
heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uit-
gevoerd. 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’ wor-
den 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 vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. In spoedgevallen kan tij-
dens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden ge-
vraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Bij welke recht-
bank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie.
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 waar-
om u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet uw be-
roepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing 
versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de 

WERKZAAMHEDEN IN JUNI

WWW.UITHOORN.NL

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, 
waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren toe-
genomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende ja-
ren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu en in de 
toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk in de re-
gio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlengen van 
de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn: de 
Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder 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 werkzaamheden) 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 contro-
leerde eerder deze week het werkterrein van de nieuwe bushalte. Op 
het werkterrein zijn broedende merels en duiven aangetroffen. De werk-
zaamheden zijn daarom uitgesteld. Dit geldt ook voor de omleiding. 
Meer informatie: uithoornlijn.nl/faunalaan.

Dag 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). Tussen de verschillende punten is een fi etsspeurtocht 
uitgezet. Meer informatie: www.uithoornlijn.nl/dagvandebouw.

Na de zomer gaat er een nieuwe fase in voor de bouw van de Uithoorn-
lijn. Tot die tijd wordt gewerkt aan de gecombineerde bus-/trambaan 
tussen de Boerlagelaan en het Spoorhuis. Ook op het opstelterrein tus-
sen Amstelveen en de N201 en op en rond het busstation vinden werk-
zaamheden plaats.

Opstelterrein
Op het terrein achter de Meerlandenweg zijn de voorbereidingen bezig 

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. Daarnaast 
wordt een fundering aangebracht voor de hal die op het opstelterrein 
gebouwd wordt. In deze hal vinden straks kleine onderhoudswerkzaam-
heden aan de trams plaats en worden de trams gewassen. De heiwerk-
zaamheden vinden plaats in de tweede helft van juni. Het bouwterrein 
wordt ingericht en het overtollige zand wordt komende maanden afge-
voerd. Direct omwonenden ondervinden mogelijk geluidhinder van de 
(hei)werkzaamheden.

Omgeving busstation
In juni krijgen de werkzaamheden op het busstation een vervolg: de per-
rons worden vernieuwd en fi etsenstallingen geplaatst. In de eerste helft 
van juni wordt een damwand aangebracht langs het water nabij de Jo-
han van Oldenbarneveldtlaan. Deze wordt in de grond getrild, dit ver-
oorzaakt minder hinder voor de omgeving dan het traditionele slaan van 
damwanden. Helaas kan geluid- en trillingshinder van zowel de funde-
ringspalen 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. 

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over het 
project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Via 
de website kunt u zich aanmelden voor een automatische email-
notifi catie 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 situ-
atie 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. Weet u niet ze-
ker 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

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 tram-
lijn. Ook wordt de techniek om te trams te laten rijden aangesloten, wis-
selbeveiliging aangebracht en de verlichting op de halte voorbereid. 
Daarnaast komen er voorzieningen voor reizigers op de halte en een 
oversteek voor voetgangers. De parkeerplaats is al gedeeltelijk in ge-
bruik, eind juni volgt het andere deel.

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende pu-
blicatie. 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 beroepsschrift de werking van het besluit niet op-
geschort. 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 ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank dit is 
wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een verzoek om een voorlo-
pige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waar-
om u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voor-
lopige 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 ‘auto-
matisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente 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 dakkapel. 

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

(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 ge-

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

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 rietendak 

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

in de zijgevel (verzonden 9 mei 2022);

• 2022-043960, Bergeend 9, het plaatsen van een overkapping (verzonden 
25-05-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-059949, Hoofdweg 20, het omzetten van een bedrijfswoning naar een 

plattelandswoning. (ontvangen 03-06-2022).
Uithoorn
• 2022-056925, Ebro 62, het uitbouwen van de woning. (ontvangen 26-05-

2022);
• 2022-056929, Thamerlaan 3, het maken van een in/uitrit. (ontvangen 25-

05-2022);
• 2022-056932, Achterberglaan 66, het plaatsen van een dakkapel. (ontvan-

gen 25-05-2022);
• 2022-057698, Herman Gorterhof 106, het uitbouwen van de woning. (ont-

vangen 31-05-2022);
• 2022-057700, Eendracht 13 en 19, het plaatsen van toegangspoorten. (ont-

vangen 30-05-2022);
• 2022-058063, Sportlaan, het bouwen van een winkelruimte en woonge-

bouw. (ontvangen 31-05-2022);
• 2022-058587, Amsteldijk-Noord 81, het plaatsen van een dakopbouw. (ont-

vangen 31-07-2022);
• 2022-059909, Jan Luikenlaan 19, het plaatsen van een erker. (ontvangen 

05-06-2022);
• 2022-060183, Johan de Wittlaan 83, het aanpassen van de erker en het 

plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 07-06-2022).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2022-041654, Cyclamenlaan 30, het plaatsen van een overkapping (ver-

zonden 07-06-2022).
Uithoorn
• 2022-041082, Rode Klaver 31, wijzigen van de kozijnen van de woning 

(vergunningsvrij verzonden 03-06-2022).

BUITEN BEHANDELING LATEN
Tegen het buiten behandeling laten van de aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken.
Uithoorn
• 2021-117485, Sportlaan 66, het bouwen van nieuwbouw woningen (brief 

verzonden 01-06-2022).

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
• 2022-045892, Hoofdweg 145, het omzetten van de bedrijfswoning naar 

plattelandswoning (verzonden 01-06-2022);
• 2021-110205, Jaagpad 20 A, het vervangen van een houten blokhut (ver-

zonden 01-06-2022);
• 2022-041142, Hoofdweg 35, 81 en 141, het aanleggen en boren van een 

leiding (CO2) huisaansluitingen (verzonden 03-06-2022).
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 Omgevings-
visie Uithoorn 2040 en ontwerp gebiedsvisie Groene recreatieve verbin-
dingszone (GRZ). Inzageperiode vanaf 2 juni tot en met 13 juli 2022. Inlich-
tingen bij J. Verweij, Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VOORNEMEN TOT OVEREENKOMST: UITGIFTE IN OPSTAL 
GROND TEN BEHOEVE VAN PASSANTEN- EN JACHTHAVEN EN 
BOODSCHAPPENSTEIGER TE UITHOORN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn heeft 
het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland verzocht 
om voor de duur van 30 jaren een zakelijk recht van opstal te verlenen ten be-
hoeve van het (laten) realiseren en exploiteren van een passanten- en jacht-
haven en boodschappensteiger in de rivier De Amstel. De provincie Noord-
Holland is eigenaar van de rivier De Amstel. De provincie Noord-Holland dient 
dan ook publiek- en privaatrechtelijk toestemming te geven voor het gebruik 
van het water / de gronden.
Het zakelijk recht van opstal heeft betrekking op de gronden die zijn gelegen 
tussen het Irenepad en de Thamerkerk in Uithoorn ter grootte van ca. 8.761 
m2. De gemeente Uithoorn is voornemens om een zakelijk recht van onderop-
stal te vestigen op de voornoemde gronden ten gunste van E-Harbour Uithoorn 
b.v., mits andere partijen daar geen bezwaar tegen hebben. 
De redenen waarom voor deze uitgifte in beginsel geen openbare inschrijving 
is gehouden is de volgende. 
Op 11 februari 2010 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het Masterplan 
Dorpscentrum Uithoorn vastgesteld. In het Masterplan worden de kaders voor 
de toekomstige ontwikkeling van het dorpscentrum van Uithoorn beschreven. 
Hierin worden ook de verschillende mogelijke ontwikkelstrategieën benoemd. 
De ontwikkeling van projecten in de ontwikkelingsgebieden gebeurt daarbij niet 
door de gemeente alleen. De gemeente zal waar nodig initiërend optreden en 
regie voeren op de projecten. Bij andere projecten kunnen andere partijen een 
initiërende rol nemen en onder regie van de gemeente plannen realiseren. In 
het geval van de aanleg van de havenvoorzieningen was het duidelijk dat een 
derde het initiatief zou moeten nemen.
De gemeente Uithoorn heeft daarom een deel van de gronden reeds uitgege-
ven aan Van Wijnen projectontwikkeling West b.v. die de passantenhaven en 
boodschappensteiger voor de gemeente heeft gerealiseerd en deze thans ex-
ploiteert. Voor de jachthaven geldt dat deze nog niet is gerealiseerd maar de 
gemeente hierover met Van Wijnen projectontwikkeling West b.v. op 12 april 
2013 reeds afspraken heeft gemaakt in de vorm van een realisatieovereen-
komst voor de voormelde voorzieningen. Op 3 februari 2015 is vervolgens een 
huurovereenkomst met Van Wijnen project¬ontwikkeling West b.v. tot stand ge-
komen waarin afspraken zijn gemaakt over het exclusieve recht van Van Wij-
nen projectontwikkeling West b.v. om de passantenhaven en boodschappen-
steiger te beheren en exploiteren. Dit recht is volgens de huurovereenkomst 
met toestemming van de gemeente Uithoorn overdraagbaar aan een derde.
Van Wijnen projectontwikkeling West b.v. is samen met de gemeente onder-
hands al jaren op zoek naar een partij die de jachthaven wil realiseren en die 
met de overige havenvoorzieningen in Uithoorn op een duurzame wijze wil ex-
ploiteren. Na al die jaren is er nu een opvolger van Van Wijnen projectontwik-
keling West b.v. gevonden in de vorm van E-Harbour b.v.. In de tussentijd heb-
ben geen andere gegadigden zich bij de gemeente gemeld. De gemeente is 
derhalve voornemens om de gronden in onderopstal uit te geven aan E-Har-
bour Uithoorn b.v.. 
Hierbij spreekt in het voordeel van E-Harbour Uithoorn b.v. dat zij met haar 
doelstelling om een duurzame jachthaven voor elektrische vaartuigen aan-
sluit bij de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. E-
Harbour is daarmee de enige havenexploitant in Nederland met een dergelij-
ke doelstelling en de benodigde ervaring op dit gebied. De gemeente Uithoorn 
ziet dan ook geen reden voor het houden van een openbare inschrijving om-
dat er naar de mening van de gemeente redelijkerwijs geen andere gegadig-
den zijn met dezelfde kwalificaties.
Andere partijen kunnen kenbaar maken of zij bezwaar hebben 
tegen het verkrijgen van een zakelijk recht op deze locatie
Partijen die bezwaar hebben tegen de uitgifte van het zakelijk recht aan de 
genoemde partij moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als die gesteld 
zijn aan voorgenomen exploitant(en), inhoudende dat in het gebied een stei-
ger voor het kortstondig aanleggen ten behoeve van het doen van boodschap-
pen en dergelijke, een publieke haven met ligplaatsen voor passanten en een 
private jachthaven met vaste ligplaatsen voor kleine(re) elektrisch aangedre-
ven boten en sloepen.
Indien andere partijen voor 5 juli 2022 bij het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bezwaar aantekenen tegen de uitgifte 
van deze gronden voor de onderstaande locatie kan er een openbare inschrij-
ving worden gestart. 
Locatie
Het in opstal uit te geven perceel ter grootte van ca. 8.761 m2 ligt in de rivier 
De Amstel tussen het Irenepad en de Thamerkerk in Uithoorn.
Kadastrale percelen:
Gemeente Uithoorn, sectie B, nummers 7192, 7193, 8299, 8300 en 10106.
Een tekening van het gebied is op aanvraag beschikbaar.
Ruimtelijke uitgangspunten
Voor de locatie is bestemmingsplan Dorpscentrum, onherroepelijk vastgesteld 
27 juni 2013 van toepassing. Identificatienummer: NL.IMRO.0451.BPDorps-
centrum-VG01.
Tevens is het Masterplan Dorpscentrum Uithoorn van toepassing zoals vast-
gesteld door de gemeenteraad van Uithoorn op 11 februari 2010. De voorge-
nomen activiteit op het terrein moet instemming krijgen van de Gemeente en 
past binnen het bestemmingsplan. Initiatiefnemers dienen zelf initiatief te ne-
men tot ruimtelijke procedures / wijziging bestemmingsplan. 

Voornemen tot uitgifte van grond
Dit voornemen tot uitgifte van grond sluit op 5 juli 2022. Voor die tijd dienen ge-
interesseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het col-
lege van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn. Het ken-
baar maken van interesse doet u door een aangetekende brief toe te sturen 
aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn.
De gemeente Uithoorn behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor be-
doelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.
De gemeente Uithoorn kan besluiten alsnog af te zien van de hierna bedoelde 
openbare inschrijving, indien uitsluitend partijen interesse tonen ten aanzien 
waarvan onwaarschijnlijk is dat zij kunnen voldoen aan bovengenoemde spe-
cifieke voorwaarden. Indien de gemeente Uithoorn dit besluit wordt dit aan de 
geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst 
niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.
Openbare inschrijving 
Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van dit recht 
van (onder)opstal en die kunnen voldoen aan de specifieke voorwaarden die 
aan de exploitatie van de locatie verbonden zijn, start de gemeente Uithoorn 
een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt alsdan vastgesteld. 
De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.
Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een 
inschrijfperiode een bieding op het gebruik van de gronden uitbrengen. De par-
tijen die een bieding uitbrengen zullen worden beoordeeld op nader te bepalen 
criteria. Deze criteria zijn zogenaamde knock-out criteria, indien een partij niet 
aan deze eisen voldoet, zal zijn bieding niet worden beoordeeld. 
Aantoonbare ervaring met het doen realiseren en exploiteren van een (open-
baar) havenvoorziening en exploiteren van een bijbehorende kade, waarbij de 
havenvoorzieningen (deels) voor een bepaalde periode door derden kan wor-
den gehuurd. Tevens zal de inschrijving worden beoordeeld op basis van het 
duurzame karakter van de te realiseren en exploiteren voorzieningen. Tot slot 
dient de inschrijving aantonen dat de beoogde exploitant voldoende financieel 
draagkrachtig is om de havens te ontwikkelen en te exploiteren.
Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In 
principe gunt de gemeente Uithoorn aan de bieder met de meest aanvaard-
bare bieding.

KENNISGEVING VOORBEREIDINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN 
DARKSTORES
Toelichting
De gemeenteraad van Uithoorn heeft in haar vergadering van 2 juni 2022 een 
voorbereidingsbesluit genomen voor een paraplubestemmingsplan voor het 
hele grondgebied van de gemeente Uithoorn.
Dit besluit van de gemeenteraad is gebaseerd op artikel 3.7 van de Wet ruim-
telijke ordening en betekent dat voor het gehele grondgebied van de gemeen-
te Uithoorn een voorziening wordt voorbereid voor de bestemmingsplannen op 
het onderwerp van de zogenoemde darkstores en flitsbezorgdiensten. 
Darkstores en flitsbezorgdiensten zijn bijzondere vormen van bedrijfsvoering 
die niet zijn gericht op het klassieke winkelen, in de zin dat mensen ter plaat-
se komen om producten te vergelijken en uit te kiezen, en worden als volgt ge-
definieerd:
1. flitsbezorgdiensten zijn bezorgdiensten van online bestelde consumenten-

producten, met de bedoeling deze binnen zeer korte termijn te bezorgen bij 
de besteller; en

2. darkstores zijn overwegend opslagruimtes met consumentenartikelen, 
veelal dagelijkse goederen, al dan niet met een afhaalloket of afhaalbalie, 
niet of slechts in zeer beperkte mate toegankelijk voor winkelend publiek.

Het afgelopen jaar is het concept van flitsbezorgdiensten in snel tempo uitge-
rold, met name in de grote steden. Op dit moment zijn er in de geldende be-
stemmingsplan geen regelingen die specifiek bedoeld of geschikt zijn om de 
darkstores te kunnen reguleren. Ook is er nog geen gemeentelijk beleid op dit 
punt. Het vestigen van darkstores in Uithoorn kan evenwel tot onomkeerbare 
en mogelijk vanuit onder meer planologisch oogpunt en vanuit het oogpunt van 
de verkeersveiligheid onwenselijke ontwikkelingen leiden. Met het voorberei-
den van een parapluvoorziening wordt aangesloten bij het recente besluit van 
de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel en Diemen om dark-
stores te reguleren. 
Inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie op www.
officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl . Het voorbereidingsbesluit is 
van kracht met ingang van 23 juni 2022.
Gevolgen van het voorbereidingsbesluit
Het voorbereidings¬besluit heeft tot gevolg dat de planologische situatie zo-
als die bestaat op het moment dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt, 
niet meer mag wijzigen totdat een bestemmingsplan is vastgesteld. Aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning tijdens de geldingsduur van het voorberei-
dingsbesluit worden in beginsel aangehouden totdat er een bestemmingsplan 
in werking is getreden of het voorbereidingsbesluit is vervallen. Alleen aanvra-
gen waarvan de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestem-
mingsplan kunnen worden verleend. 
Gedurende de geldigheid van het voorbereidingsbesluit is het verboden om het 
gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen naar: vormen van bedrijfs-
voering die blijkens hun reclame-uiting, presentatie, assortiment of bedrijfs-
voering zijn te kwalificeren als zogenoemde flitsbezorgdiensten of darkstores. 
Verdere procedure
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 9 juni 2022. Het voorbereidings-
besluit is één jaar geldig en kan niet worden verlengd. Bezwaar indienen tegen 
het voorbereidingsbesluit is niet mogelijk. 
Uiterlijk één jaar na bekendmaking van dit voorbereidingsbesluit zal een ont-
werpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. T.z.t zal dit in De Nieuwe 
Meerbode, het Gemeenteblad en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden be-
kend gemaakt. Uithoorn, 22 juni 2022

Uithoorn
• 2022-028066, Hooilaan 29, het realiseren van een dakopbouw (verzonden 

30-05-2022);
• 2022-036214, ter hoogte van Wederik, het realiseren van grondkeringen ter 

plaatse van de voormalige spoordijk (verzonden 24-05-2022)
• 2022-038691, Bieslook, het verplaatsen van bieslookbruggen (verzonden 

30-05-2022)
• 2022-048963, Prinses Christinalaan 91, een constructieve doorbraak in de 

draagmuur (verzonden 09-06-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-056110, Roodhalsgans/Canadese Gans, het aanvragen van een ver-

gunning klein evenement “Bellenfeest family run” op 18 juni 2022. (ontvan-
gen 25-05-2022);

• 2022-057243, Vuurlijn 30 Uithoornse Hockey Club Qui Vive, het aanvragen 
van een ontheffing sluitingsuur horecabedrijf. (ontvangen 30-05-2022); 

• 2022-059596, Vuurlijn 30 Uithoornse Hockey Club Qui Vive, het aanvragen 
van een vergunning artikel 35 alcoholwet van 25 juni t/m 3 juli 2022. (ont-
vangen 30-05-2022); 

Uithoorn
• 2022-055751, Vuurlijn 24, het aanvragen van evenementenvergunning 

voor een jeugdweekend van HSV Thamen. (ontvangen 24-05-2022);
• 2022-055586, C.T, Storkweg buitenterrein, aanvraag evenementenvergun-

ning voor “Demolitionday 2022” van 16 t/m 17 september 2022 . (ontvan-
gen 24-05-2022);

• 2022-054806, Evenemententerrein Legmeer West, het aanvragen van een 
evenementenvergunning voor “All American Sunday’ op 24 juni 2022. (ont-
vangen 23-05-2022);

• 2022-059060, Evenemententerrein Legmeer West, het aanvragen van 
een vergunning artikel 35 alcoholwet voor 24 juni 2022. (ontvangen 03-06-
2022);

• 2022-057943, Kuifmees 101, het aanvragen van een vergunning voor een 
klein evenement op 27 augustus 2022 voor een buurt BBQ. (ontvangen 01-
06-2022);

• 2022-057998, Grauwe Gans 1 UWTC terrein, het aanvragen van een eve-
nementenvergunning voor “Ronde van de stelling van Amsterdam” op 21 
augustus 2022. (ontvangen 01-06-2022);

• 2022-058862, Op de Klucht, het onthullen van een beeld op 6 juli 2022. 
(ontvangen 01-06-2022);

• 2022-059079, Koningin Julianalaan 20, het registreren van een exploitatie-
vergunning horecabedrijf . (ontvangen 03-06-2022);

• 2022-059083, Koningin Julianalaan 20, het aanvragen van een alcoholver-
gunning. (ontvangen 03-06-2022);

• 2022-059089, Koningin Julianalaan 20, het aanvragen van een aanwezig-
heidsvergunning speelautomaten. (ontvangen 03-06-2022);

• 2022-059095, Koningin Julianalaan 20, het aanvragen van een ontheffing 
sluitingsuur horecabedrijf. (ontvangen 03-06-2022);

• 2022-059316, vijver bij de Valeriuslaan/Brederodelaan, het aanvragen van 
een evenementenvergunning op 2 november 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
• 2022-027856, Evenementenlaan 15, evenementenvergunning Kwakel 

Open Air Festival op 11 juni 2022 (verzonden 24-05-2022)
• 2022-040396, Dorpsplein, evenementenvergunning Midzomeravondfesti-

val op 18 juni 2022 (verzonden 3-06-2022);
• 2022-043249, Kerklaan 22, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 

op 9-06-2022);
• 2022-043243, Kerklaan 22, alcoholwetvergunning (verzonden op 9-06-

2022).
Uithoorn
• 2022-051890, het plaatsen van 16 displays om bekendheid te geven aan 

het project “Wij … doorbreken de cirkel van geweld” van 7 t/m 28 juni 2022. 
(verzonden 30-05-2022);

• 2022-043103, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven 
aan de “Kunstroute Zijdelveld’ van 29 mei t/m 12 juni 2022. (verzonden 01-
06-2022);

• 2022-036425, Zijdelveld, evenementenvergunning Kunstroute Zijdelveld 
op 11 en 12 juni 2022 ( 31-05-2022;

• 2022-050104, Den Uyllaan 4, evenementenvergunning Gala Vakcollege 
Thamen op 10 juni 2022 (verzonden 03-06-2022);

• 2022-052470, Karel van Mandelhof 3-131, het plaatsen van een schaftkeet 
en ecotoilet op een parkeerplaats van 13 juni t/m 22 juli 2022. (verzonden 
08-06-2022);

• 2022-031760, Dorpsstraat 47, exploitatievergunning horecabedrijf (verzon-
den 9-06-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2022-045196, Stationsstraat 41-45, verklaring van geen bezwaar voor het 

organiseren van de Dag van de Bouw op 18 juni 2022 (verzonden 03-06-
2022);

• 2022-056110, Grasveld Roodhalsgans/Canadese Gans, verklaring van 
geen bezwaar voor het organiseren van een klein buurtfeest op 18 juni 2022 
(verzonden op 9-06-2022).

TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter in-
zage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor de 
mogelijkheden.
• Vastgestelde Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040. Inzageperiode van donderdag 




