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

Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
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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

Corona-symptomen?
Iedereen kan nu worden getest
Corona-symptomen? Iedereen 
kan nu worden getest. Iedereen 
met Covid-19-achtige klachten 
kunnen zich vanaf nu op zeer kor-
te termijn laten testen bij een GGD 
in de buurt. Via een nieuw gratis 
landelijk telefoonnummer − zeven 
dagen per week tussen acht uur ‘s 
ochtends en acht uur ‘s avonds be-
reikbaar via 0800-1202 − kan een 
afspraak voor de volgende dag 
worden gemaakt. De tests van de 
GGD in Amsterdam, waar onze ge-
meente onder valt, vinden plaats 

in de RAI. Zowel bij positieve als 
negatieve uitslag wordt de getes-
te persoon binnen 48 uur gebeld. 
Maak alleen een afspraak voor 
een test als u klachten heeft die 
passen bij het coronavirus. Zon-
der klachten heeft de coronatest 
geen zin. Houd uw burgerservice-
nummer (BSN) bij de hand bij het 
maken van de afspraak. Blijf ver-
der thuis en ga alleen naar buiten 
voor de test. Heeft u andere vra-
gen over het coronavirus? Bel dan 
naar 0800-1351.

Wist je 
dat?

De gemeente aangesloten is 
bij het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur? Het fonds maakt het 
mogelijk dat kinderen en jon-
geren wiens ouders het finan-
cieel niet breed hebben toch lid 
kunnen worden van een (sport) 
vereniging. Het Jeugdfonds 
betaalt contributie, eventue-
le kleding en attributen tot een 
maximaal bedrag van 225 euro 
per jaar voor sport of 450 euro 
per jaar voor cultuur per kind. 
Daarnaast kan er een apart 
bedrag worden aangevraagd 
voor zwemles met diplomaga-
rantie A en/of B. 

Een intermediair kan een aan-
vraag voor een kind doen. Dit is 
een tussenpersoon die het ge-
zin kent. Denk aan jongeren-
werkers, leerkracht, een ouder- 
en kindadviseur, huisarts of een 
consulent schuldhulpverlener 
van de gemeente. 

Meer informatie op www.
jeugdfondssportencul-
tuur.nl of www.uithoorn.
nl/laatgeengeldliggen. Of 
bel met het Sociaal Loket 
op maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 10.30 uur via 
(0297) 513111. 

Tijdelijke ombouw van 
aardgas naar waterstof in 
Uithoorn
Na 2050 koken en verwarmen we 
ons huis anders dan we nu ge-
wend zijn. De overheid wil dat we 
daarvoor geen aardgas meer ge-
bruiken. Stedin doet al jaren on-
derzoek om het bestaande gas-
net in de toekomst voor duur-
zaam gas en waterstof te gebrui-
ken. Daarmee krijgt het gasnet op 
sommige plekken in Nederland 
een tweede leven. Voor Stedin is 
het belangrijk om kennis en erva-
ring op te doen hoe lang het om-
bouwen van een bestaand gasnet 
op waterstof in een woning duurt. 
Om geen overlast voor bewo-
ners te veroorzaken maar wel er-
varing op te doen, wil Stedin de-
ze werkzaamheden in leegstaan-
de woningen uitvoeren. In samen-
werking met de gemeente Uit-
hoorn stelt Woningcorporatie Ei-
gen Haard hiervoor de woningen 
die gesloopt gaan worden aan de 
Prinses Christinalaan 68 t/m 82a 
ter beschikking. De werkzaamhe-
den van Stedin starten als de laat-
ste bewoners van deze woningen 
verhuisd zijn en voordat de wonin-
gen gesloopt worden.

Welke werkzaamheden 
worden er uitgevoerd? 
De leegstaande woningen wor-
den allereerst losgekoppeld van 
de hoofdgasleiding. Hiervoor vin-
den er graafwerkzaamheden 
plaats in de voortuinen en de 
stoep voor de woningen. Daar-
na voert Stedin grondige inspec-
ties uit op het bestaande gasnet-
werk en wordt het gasnetwerk uit-
voerig getest op mogelijke lekka-
ges. In een aantal woningen ver-
vangt installateur Feenstra de cv-
ketel voor een waterstof-cv-ke-
tel. Vervolgens worden de wonin-

gen circa twee weken verwarmd 
met waterstof vanuit een contai-
ner die voor het huizenblok komt 
te staan. Tijdens de werkzaam-
heden blijft het gasnetwerk ge-
woon beschikbaar voor de omge-
ving. Behalve het graafwerk, een 
aantal geparkeerde bedrijfsauto’s 
en het plaatsen van de container 
heeft u nagenoeg geen overlast 
van de werkzaamheden.
De werkzaamheden worden al-
leen overdag en tijdens werkda-
gen uitgevoerd en vinden plaats 
in nauwe samenwerking met ex-
perts van de veiligheidsregio. Alle 
werkzaamheden voldoen aan de 
gestelde veiligheidseisen van de 
gemeente Uithoorn, Omgevings-
dienst en veiligheidsregio. 

Start werkzaamheden
Pas nadat alle bewoners een ge-
schikte woning hebben gevonden 
en zijn verhuisd, start Stedin met 
de werkzaamheden. Dat is op z’n 
vroegst in het najaar van 2020. 
Voordat de werkzaamheden van 
start gaan ontvangen de direct 
omwonenden van het woningblok 
nog een brief met de exacte plan-
ning. 

Meer informatie en 
persoonlijke afspraak 
Heeft u vragen over dit project 
of wilt u meer weten over ande-
re waterstofprojecten van Stedin, 
kijk dan op www.stedin.net/wa-
terstof. Hier vindt u onder ande-
re een animatie over hoe het pro-
ject in zijn werk gaat. U kunt ook 
contact opnemen met Gijs Lam-
booij, omgevingsmanager bij Ste-
din via gijs.lambooij@stedin.net 
of tijdens kantooruren via 06-
52650587. 

Lintje aanvragen vóór 15 juli!
Kent u iemand in Uithoorn 
die een lintje verdient?
Veel inwoners van Uithoorn zetten 
zich belangeloos in voor het wel-
zijn van anderen. Wilt u iemand 
voor een Koninklijke onderschei-
ding in aanmerking laten komen? 
Kom dan tijdig in actie! De proce-
dure voor het toekennen van een 
Koninklijke onderscheiding vergt 
veel tijd. Is de voordracht voor de 
Lintjesregen in april 2021, dan 
dient u het voorstel vóór 15 juli dit 
jaar bij de burgemeester in. Gaat 
het om een uitreiking tijdens een 
andere gelegenheid, dan dient u 
het voorstel tenminste zes maan-
den van tevoren naar de burge-
meester te sturen. 

Informatie Koninklijke 
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het 
aanvraagformulier, vindt u op de 
gemeentelijke website Uithoorn.
nl of Lintjes.nl. Daarnaast kunt 
u contact opnemen met het be-
stuurssecretariaat via (0297) 513 
108 of bestuurssecretariaat@uit-
hoorn.nl. 

Informatie gemeentelijke 
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen 
van gemeentelijke onderscheidin-
gen kunt u ook opvragen bij het 
bestuurssecretariaat via (0297) 
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

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 financieel haalbaar. 
De gemeente Uithoorn wil graag 

helpen om dit wel mogelijk te ma-
ken. Vanaf 29 mei kunnen woon-
eigenaren en huurders van de ge-
meente Uithoorn een duurzaam-
heidslening aanvragen. Deze le-
ning is alleen voor zonnepanelen. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.uithoorn.nl/duurzaamheid.

Nieuw regionaal werkcentrum 
verbindt vraag en aanbod van 
werk in coronatijd
Steeds meer mensen dreigen 
door de coronacrisis hun werk te 
verliezen. Daarom opende op 22 
juni het nieuwe Regionaal Werk-
centrum Groot-Amsterdam, een 
samenwerkingsverband waaron-
der ook Uithoorn valt. Het werk-
centrum gaat bedrijven verbin-
den om personeel van werk naar 
werk te helpen. Bedrijven die door 
de coronamaatregelen geen werk 
meer hebben voor hun personeel 
of juist personeel zoeken, kunnen 
bij het werkcentrum terecht. Vraag 
en aanbod van werkgevers ko-
men zo snel bij elkaar om perso-
neel te matchen en werkloosheid 
te voorkomen. In de regio Groot-
Amsterdam kampen veel mensen 
en bedrijven met de gevolgen van 
de coronacrisis. Bedrijven in be-
paalde sectoren hebben weinig 
of geen werk waardoor mensen 
hun baan verliezen. Tegelijkertijd 
kunnen in andere sectoren zoals 
onderwijs, zorg, IT en overheid 
juist kansen op werk ontstaan. 
Het werkcentrum brengt vraag en 
aanbod van werkgevers snel bij 
elkaar om personeel te matchen 
en zo werkloosheid te voorkomen.

Van werk naar werk
Het werkcentrum ondersteunt 
werkgevers om personeel aan 
het werk te houden. Bijvoorbeeld 
door bedrijven met elkaar in con-
tact te brengen. En door perso-
neel te helpen bij de overstap 
van werk naar werk. Bij het mo-
gelijk maken van deze matches 
stelt het werkcentrum de vaar-
digheden van mensen centraal. 
En waar nodig kan een opleiding 
worden geboden om de overstap 
van personeel naar een andere 
branche of werkgever makkelijker 
te maken.

Website voor werkgevers
Werkgevers die geen werk meer 
hebben voor hun personeel of 
juist personeel zoeken, kunnen 
terecht op grootamsterdamwerkt-
door.nl. Via deze website verbindt 
het werkcentrum werkgevers om 
vanuit een brede en intensieve 
samenwerking in de regio proac-
tief aan oplossingen te werken. 
Op die manier blijven zo veel mo-
gelijk mensen aan het werk en 
kunnen werkgevers zich richten 
op de continuïteit van hun bedrijf. 



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 be-
zwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 513111. 
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelin-
gen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://zoek.offi cie-
lebekendmakingen.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 inza-
ge. 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 burge-
meester 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 opge-
schort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, 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 beroep-
schrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing verstu-

ren. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Recht-
bank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digitaal via https://loket.recht-
spraak.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 beroepsschrift de werking van het besluit niet opge-
schort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, 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 er-
voor 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 ver-
zoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroeps-
schrift, staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen 
van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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 

Noodverordening per 15 juni 2020
De noodverordening van de Vei-
ligheidsregio Amsterdam-Amstel-
land is op 15 juni 2020 op een 
aantal punten aangepast. Ge-
meenschappelijke was-, toilet- 
en douchevoorzieningen bij re-
creatieparken, vakantieparken, 
kampeerterreinen, kampeerveld-
jes en jachthavens mogen per 
15 juni weer open. Dat geldt ook 
voor kleed- en doucheruimtes in 
zwembaden en sportverenigin-
gen. Daarnaast mogen bewoners 
van verpleeghuizen vanaf 15 ju-
ni weer meerdere bezoekers ont-

vangen. Hiervoor geldt wel als 
voorwaarde dat het verpleeghuis 
vrij is van corona-besmettingen 
en dat het bezoek 1,5 meter af-
stand houdt. 
Meer info: www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19/
zorg/verpleegtehuizen

Deze gemeentepagina verschijnt 
een keer per twee weken in De 
Nieuwe Meerbode. De meest ac-
tuele regels vindt u altijd op de web-
site van de gemeente Uithoorn. 
www.uithoorn.nl/coronavirus.

Tussenresultaten 
Haalbaarheidsonderzoek 
sport en wonen
In december 2019 heeft de ge-
meente het idee naar buiten ge-
bracht om de sportvelden van De 
Kwakel te verplaatsen naar het 
gebied ten westen van Bezwo-
ren Kerf en het Lange Eind ten 
zuiden van dorpskern De Kwa-
kel. In dit gebied is woningbouw 
niet toegestaan door de contou-
ren van Schiphol. Op de vrijgeko-
men sportlocaties kunnen vervol-
gens woningen worden gebouwd, 
wat wel is toegestaan. Dit idee is 
ontstaan omdat er grote behoefte 
is aan woningen. 

Wat hebben we tot nu 
toe gedaan?
We gaven toen aan dat nog veel 
uitgezocht moest worden voor-
dat een besluit over uitvoering 
van het idee genomen kan wor-
den. Daarbij horen ook gesprek-
ken met alle belanghebbenden 
om te onderzoeken of er draag-
vlak is voor het idee en of het uit-

voerbaar is. Door de coronamaat-
regelen was het organiseren van 
bijeenkomsten helaas niet moge-
lijk. Wel zijn we in (digitaal) ge-
sprek geweest met de sportver-
enigingen om de mogelijkheden 
te onderzoeken. Dat leidde er toe 
dat we ook zijn gaan kijken naar 
het open terrein in De Legmeer, 
naast de Legmeervogels.

Ondertussen hebben we onder-
zoek gedaan naar het aantal en 
het soort woningen dat we kun-
nen bouwen, de gevolgen voor 
verkeer, de kwaliteit van de bo-
dem in de ruilverkaveling, en naar 
de mogelijkheden om de sport-
complexen op de nieuwe loca-
ties in te passen. Daarbij hebben 
we ook in kaart gebracht wat de 
kosten zijn voor de verplaatsing 
van de sportvelden en welke kos-
ten en opbrengsten de gemeen-
te heeft bij de bouw van de wo-
ningen.

Werk in uitvoering

De provincie Noord-Holland voert 
van 2 tot en met 4 juli 2020 on-
derhoud uit aan het Amstelaqua-
duct tussen de gemeenten Uit-
hoorn en De Ronde Venen en aan 
de Waterwolftunnel tussen de ge-
meenten Aalsmeer en Haarlem-
mermeer. Het verkeer op de N201 
wordt in de avond en nacht omge-
leid en moet rekening houden met 
enige vertraging.

Afsluiting N201 ter hoogte 
van het Amstelaquaduct
De N201 is ter hoogte van het 
Amstelaquaduct afgesloten van 
donderdagavond 2 juli 19.00 uur 
tot vrijdagochtend 3 juli 6.00 uur. 
Het verkeer op de N201 wordt 
tussen de Koningin Maximalaan 
(N196) in Ronde Venen en de 
Middenweg Bovenkerkerpolder 
in Uithoorn met gele borden om-
geleid via de Koningin Maxima-
laan en de Legmeerdijk (en vice 
versa).

Afsluiting N201 ter hoogte 
van de Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel is van vrij-
dagavond 3 juli 19.00 uur tot za-
terdagochtend 4 juli 6.00 uur af-
gesloten. Het verkeer op de N201 
wordt tussen de Legmeerdijk in 
Aalsmeer en de aansluiting met 
de Fokkerweg in Haarlemmer-
meer met gele borden omgeleid 
via de Fokkerweg (N232) en de 
Bosrandweg/Legmeerdijk N231 
(en vice versa). Ook de toe- en af-
ritten van de N201 zijn ter hoog-
te van de Middenweg en de Bra-
ziliëlaan afgesloten. Het verkeer 
vanaf de Middenweg wordt omge-
leid via de Braziliëlaan, Machine-
weg en Japanlaan naar de N231.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over deze 
werkzaamheden kunt u vinden op 
de website van de provincie Noord-
Holland. www.noord-holland.nl/
actueel.

wil onderzoeken wat de oorzaak is 
en vervangt meteen de rioolputten. 
De werkzaamheden duren maxi-
maal een week. Beide straten wor-
den tijdens de werkzaamheden af-
gesloten voor autoverkeer. Voet-
gangers en (brom)fi etsers kunnen 
langs de werkzaamheden(met de 

(brom)fi ets aan de hand) lopen. 

Uitgebreide informatie
Wilt u meer informatie over de 
werkzaamheden, bereikbaar-
heid en omleidingsroutes, kijk op 
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering 
voor uitgebreide informatie.

De provincie Noord-Holland is be-
zig met de voorbereidingen van 
de aanleg van de hoogwaardige 
openbaarvervoerverbinding tus-
sen Aalsmeer en Schiphol-Zuid 
(HOVASZ). HOVASZ is één van 
de schakels in het regionale net-
werk van HOV-verbindingen. De 
uitvoering van project HOVASZ 
gaat op zaterdag 4 juli beginnen. 
Dat betekent dat inwoners van Uit-
hoorn overlast kunnen ondervin-
den van de werkzaamheden. Het 
verkeer (auto’s en fi etsers) moeten 

rekening houden met extra reistijd 
in verband met omleidingsroutes.
Het kruispunt bij de Zwarte weg-
Burgemeester Kasteleinweg in 
Aalsmeer wordt omgebouwd tot 
rotonde. De werkzaamheden du-
ren van zaterdag 4 juli tot en met 
maandag 27 juli 2020. 

Meer informatie vindt u op www.
noordholland.nl onder onderwer-
pen / verkeer en vervoer of op 
de facebookpagina NH-HOVASZ 
www.facebook.com/hovasz2021. 

 N201 VAN 2-4 JULI AFGESLOTEN DOOR ONDERHOUD 
 AMSTELAQUADUCT EN WATERWOLFTUNNEL 

 TIJDELIJKE AFSLUITING GEOMETRIELAAN EN KAZEMAT 

 OMLEIDING VERKEER VAN EN NAAR UITHOORN BIJ WERKZAAM-
HEDEN KRUISPUNT ZWARTEWEG AALSMEER VANAF 4 JULI 

Financieel tekort en 
varianten
Helaas hebben we daaruit de 
conclusie moeten trekken dat het 
idee van de verplaatsing van al-
le sportcomplexen uitkomt op een 
aanzienlijk fi nancieel tekort. Daar-
om is ook gekeken naar een vijf-
tal varianten waarmee de kos-
ten worden verlaagd en toch een 
aanzienlijk aantal woningen kan 
worden gebouwd. Deze varian-
ten zijn:
1. verplaatsing van KDO (inclu-

sief handbal, evenemententer-
rein en sporthal) naar de Ruil-
verkaveling; 

2. verplaatsing van Qui Vive hoc-
key naar de ruilverkaveling, 
Qui Vive tennis en Thamen (in-
clusief jeu de boules) naar De 
Legmeer; 

3. verplaatsing van Qui Vive hoc-
key en Qui Vive tennis naar De 
Legmeer; 

4. verplaatsing van Qui Vive ten-
nis en Thamen (inclusief jeu 
de boules) naar De Legmeer; 

5. verplaatsing van Thamen naar 
De Legmeer. 

De varianten 1 tot en met 3 komen 
ook uit op een groot fi nancieel te-
kort. Het college heeft daarom be-
sloten deze varianten nu niet ver-
der te onderzoeken. Dat betekent 
dat de Ruilverkaveling als moge-
lijke locatie voor verplaatsing van 
sportcomplexen vooralsnog niet 
in beeld is. Wellicht dat er zich in 
de toekomst door nieuwe ontwik-
kelingen wel mogelijkheden aan-
dienen. 

Vervolg 
haalbaarheidsonderzoek
Dat betekent dat we alleen de 
varianten 4 en 5 verder onder-
zoeken. Uiteraard gaan we daar 

verder over met Thamen (inclu-
sief Jeu de Boules) en Qui Vive 
tennis in gesprek. Omdat de be-
schikbare ruimte voor eventuele 
woningbouw verandert, gaan we 
eerst goed kijken wat er mogelijk 
is. Ook de inpassing van de ver-
enigingen in De Legmeer vraagt 
verder onderzoek en overleg. Met 
die resultaten organiseren we bij-
eenkomsten voor de omwonen-
den van de huidige sportvelden 
en omwonenden in De Legmeer. 
Dat wordt na de zomer.

Meer informatie over het haal-
baarheidsonderzoek en de tus-
senresultaten is te vinden op 
www.uithoorndenktmee.nl onder 
het kopje projecten/Sport en wo-
nen in De Kwakel.

De straten Geometrielaan en Ka-
zemat worden vanaf 6 juli afgeslo-
ten vanwege werkzaamheden. Tij-
dens het vervangen van een ver-

stopte rioolput in de straten Geo-
metrielaan en Kazemat is ontdekt 
dat een aantal putten in de rijwe-
gen zijn ingedeukt. De gemeente 



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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.
• 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.

• Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en ontwerp-
besluit hogere waarden. Inzage van donderdag 11 juni 2020 tot en met 
woensdag 22 juli 2020. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wo-
nen 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
• 2020-054352 Mrg. Noordmanlaan 79, het plaatsen van een schutting 

(ontvangen11-06-2020);
• 2020-055288 Jaagpad 18a, het aanleggen van een steiger(ontvangen 

15-06-2020).
Uithoorn
• 2020-053088 Sportlaan 10 , het wijzigen kantoorgebouw in 13 apparte-

menten. (ontvangen 05-06-2020);
• 2020-053931 Wijk Thamerdal, MFA gebouw (ontvangen 08-06-20);
• 2020-054126 Industrieweg 15, het wijzigen van een kantoorpand (ont-

vangen 10-06-2020);
• 2020-054163 van Seumerenlaan 5, Het realiseren van een kantoor-

pand (ontvangen 10-06-2020);
• 2020-054172 Tesselschadelaan 74, het plaatsen van 2 dakkappellen 

(10-06-2020);
• 2020-055297 Fazant 61, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 15-

06-2020);
• 2020-053931 nabij Kuyperlaan 50, het realiseren van een multifunctio-

neel gebouw (ontvangen 08-06-20).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2020-050927, Chrysantenlaan 8, het kappen of snoeien van 5 bomen 

op gemeentegrond (ingetrokken 10-06-2020).

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:
Uithoorn
• 2020-038621, Klein Karekiet, het bouwen van 36 appartementen met 

bergingen (verzonden 11-06-2020).

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

• 2020-048379, Couperuslaan 16, het plaatsen van twee dakkapellen 
(verzonden 10-06-2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
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
• 2020-053112, Vuurlijn parkeerplaats, vergunning ingebruikname ge-

meentegrond t.b.v. werkzaamheden Vuurlijn van 8 juni t/m 26 juli 2020 
(verzonden 12-06-2020);

• 2020-045845, Prinses Margrietlaan, vergunning ingebruikname ge-
meentegrond t.b.v. werkzaamheden renovatie woningen van juni t/m 
september 2020 (verzonden 4-06-2020);

• 2020-016081, Prinses Christinalaan 135, exploitatievergunning t.b.v. 
terras t/m 11 juni 2023 (verzonden 11-06-2020).

WWW.UITHOORN.NL




