
Voor inwoners van Uithoorn en De Kwakel opent donderdag 1 juli De 
GGD Amsterdam-Amstelland een nieuwe corona-vaccinatielocatie. 
Op zo’n zeven minuten van Uithoorn komt de locatie aan de Boven-
kerkerweg 6-8 in Amstelveen. Deze plek is gekozen vanwege de goe-
de bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer en (brom)fi ets. De GGD 
start op de nieuwe locatie met 450 vaccinaties per dag. Het vaccineren 
gebeurt op deze locatie zes dagen per week van 8.30 tot 16.00 uur. Op 
afspraak. De andere locaties in de regio zijn 7 dagen per week open 
van 8.00 uur tot 20.00 uur. De GGD gaat er van uit dat de nieuwe lo-
catie tot 1 september voor vaccinaties gebruikt gaat worden. Burge-
meester Pieter Heiliegers is zeer tevreden met de locatieoplossing. De 
afgelopen maanden heeft hij zich bestuurlijk sterk gemaakt voor deze 
regionale plek. “Het is belangrijk dat onze inwoners op een laagdrem-
pelige manier een vaccinatie kunnen krijgen. De andere locaties zijn 
toch relatief ver van onze gemeente vandaan. Samen met wethouder 
Zorg José De Robles hoop ik dat deze nieuwe priklocatie inwoners ex-
tra stimuleert om zich te laten vaccineren.”

Andere locaties
De andere locaties in de regio Amsterdam-Amstelland zijn de NDSM 
loods in Amsterdam-Noord, de RAI, de Calandhal in Amsterdam-
Nieuw West en de AFAS in Amsterdam-Zuidoost. Bij de laatstgenoem-
de locatie kan iedereen bij wijze van een proef zonder afspraak een 
vaccinatie halen. Dat is nu nog niet het geval bij de nieuwe locatie in 
Amstelveen. 

Meer informatie
Vragen over deze vaccinatielocatie? Neemt contact op met de GGD 
Amsterdam via (020) 555.5202. Of bezoek de website voor meer in-
formatie en antwoorden op de meest gestelde vragen over het vacci-
neren.

Bewoners van de gemeente Uithoorn met lichte klachten kunnen zich 
zonder afspraak, gratis en dichtbij huis laten testen op corona. Van 
28 juni tot en met 11 juli staat de GGD-testbus in Uithoorn op het par-
keerterrein bij winkelcentrum Zijdelwaard, op de hoek met De Merode-
laan. De testbus is dagelijks geopend van 9 tot 12 en van 12.45 tot 16 
uur. Neem een geldig legitimatiebewijs mee als u deze heeft en draag 
een mondkapje.

Wanneer u de vaccinatie krijgt, is afhankelijk van bijvoorbeeld uw leef-
tijd en of u werkt in de zorg. Via een handige vragenlijst kunt u bekij-
ken wanneer u een uitnodiging kunt krijgen voor de coronavaccina-
tie. Ook ziet u waar u de coronaprik kunt halen en welk vaccin u waar-
schijnlijk krijgt. De volgorde van vaccinatie kan veranderen. Bijvoor-
beeld 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 of regel een afspraak via 
www.coronatest.nl  

Naast testbewijzen, zijn nu ook de vaccinatiebewijzen beschikbaar in 
de CoronaCheck-app. Daarmee kunnen mensen na volledige vacci-
natie, net na als een negatieve test, toegang krijgen tot evenementen 
en andere plekken waar coronatoegangsbewijzen worden gevraagd. 
Vanaf 1 juli kan het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app boven-
dien fungeren als Digitaal Corona Certifi caat om mee te reizen binnen 
de EU. Om dit mogelijk te maken heeft u de (laatste versie) van de Co-
ronacheckapp nodig die u kunt downloaden in de app-stores op uw 
mobiele telefoon. Heeft u deze app al op de telefoon, maar ziet u nog 
geen ‘knop’ om uw vaccinatiebewijs toe te voegen? Wacht dan rustig 
af tot er voor uw telefoon een nieuwe update van de Coronacheckapp 
beschikbaar is. U kunt dit controleren via uw app-store. 

Papieren alternatief
Mensen die geen smartphone hebben, kunnen vanaf donderdag 1 juli 
ook hun vaccinatiebewijs printen via de website coronacheck.nl of bel-
len met telefoonnummer (0247) -247247.

Corona testbus in De Kwakel en 
bij winkelcentrum Zijdelwaard

Coronacheckapp

Het aantal coronabesmettingen is snel gedaald en steeds meer men-
sen zijn gevaccineerd. Op 26 juni zetten we stap 4 van het openings-
plan en gaat alles open op 1,5 meter afstand. Met coronatoegangsbe-
wijzen is meer mogelijk. 
Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-am-
sterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers over 
het aantal afgenomen en positieve coronatesten in de Veiligheidsre-
gio Amsterdam-Amstelland: Amsterdam (ook in stadsdelen), Aalsmeer, 
Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Positief geteste personen
In week 24 (14 juni t/m 20 juni) is het aantal positief geteste mensen in 
Amsterdam-Amstelland afgenomen met 4% vergeleken met de week 
daarvoor. In Amstelveen nam het aantal meldingen toe, in Diemen bleef 
het aantal meldingen gelijk en in de overige gemeenten nam het aan-
tal meldingen af. Uithoorn bevond zich binnen het risiconiveau ‘Waak-
zaam’, de overige gemeenten bevonden zich binnen het risiconiveau 
‘Zorgelijk’. 

Testen op GGD-locaties
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 13% lager dan de week er-
voor. Het percentage testen met een positieve uitslag nam licht af naar 
4,4%. In Amstelveen en Ouder-Amstel bleef de afgelopen week het 
aantal testen vrijwel gelijk en in de overige gemeenten nam het aan-
tal testen af. 

Actuele coronacijfers 
gemeente Uithoorn week 24

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
7 dagen per week, 24 uur per dag

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
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 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.

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 bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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
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Week 24
Absoluut /100.000 inw

Week 23
Absoluut /100.000 inw

Amsterdam
Aalsmeer
Amstelveen
Diemen
Ouder-Amstel
Uithoorn

8.095
327

1.199
356
155
181

926
1.026
1.307
1.140
1.098

611

9.425
420

1.173
427
152
276

1.078
1.317
1.278
1.368
1.077

932
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Week 24
Absoluut /100.000 inw

Week 23
Absoluut /100.000 inw

Amsterdam
Aalsmeer
Amstelveen
Diemen
Ouder-Amstel
Uithoorn

406
16
70
16
8
8

46
50
76
51
57
27

427
23
56
16
10
15

49
72
61
51
71
51
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Dit is hét gezondheidsonderzoek onder

jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar in

Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 

Ouder-Amstel en Uithoorn

ms

Dit is h

Doe mee en maak kans op te gekke prijzen! 

 

Wist je 
dat?

Om bewoners en onderne-
mers te helpen om meer grip 
te hebben op hun geldzaken, 
is de gemeente Uithoorn aan-
gesloten bij Startpunt Geldza-
ken. Startpunt Geldzaken stelt 
online geldplannen beschik-
baar voor huishoudens in ver-
schillende omstandigheden. 
Het kan bijvoorbeeld uitkomst 

bieden voor mensen die meer 
geld over zouden willen hou-
den, in financiële problemen 
zitten, maar ook voor mensen 
die geld willen sparen voor 
de studie van (klein)kinderen. 
Ook zijn er plannen beschik-
baar voor jongeren en onder-
nemers. De geldplannen ge-
ven tips en handvatten. Voor-
deel van de online geldplan-
nen is dat ze anoniem inge-
vuld kunnen worden en op een 
tijdstip dat het uitkomt.

De geldplannen zijn te vinden via: 
www.startpuntgeldzaken.nl/uithoorn.

Wanneer krijg ik een vaccinatie 
tegen het coronavirus?

Nieuwe vaccinatielocatie 
vlakbij Uithoorn 



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.

Werk in uitvoering

 CENTRUM DE KWAKEL AFGESLOTEN OP 6 JULI

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

 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.
• 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 30 juni 
2021. Inlichtingen bij A. Stevens, 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. 

• Ontwerpbestemmingsplan Achterweg 62. Inzageperiode: vanaf don-
derdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021. Inlichtingen bij 
A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111. 

• Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag. In-
zageperiode 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
• 2021-057973, Achterweg 30, een bedrijfswoning wijzigen in een platte-

landswoning. (ontvangen 14-06-2021);
• 2021-059892, Drechtdijk 28, het bouwen van een nieuwe woning. (ont-

vangen 18-06-2021).
Uithoorn
• 2021-057451, UHL-65 tijdelijke uitrit eindhalte. (ontvangen 13-06-

2021);
• 2021-057440, UHL-65 halte centrum, keerwanden. (ontvangen 13-06-

2021);
• 2021-057703, Grift 45, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 13-

06-2021);
• 2021-056046, Amsterdamseweg/Stationsstraat en de Zijdelweg , het 

plaatsen van 2 bouwborden UHL. (ontvangen 10-06-2021);

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
sluit 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 in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 

Op dinsdag 6 en woensdag 7 ju-
li 2021 vinden er intensieve werk-
zaamheden plaats aan de riole-
ring in het centrum van De Kwa-
kel. Dit is nodig om het nieuwe ap-
partementencomplex Leenders-
hof aan te sluiten op het hoofd-
riool. Het hoofdriool bevindt zich 
onder het asfalt van de rijbaan 
in de Kerklaan die hiervoor moet 
worden opgebroken. 

Op dinsdag 6 juli is om die reden 
de hele dag geen doorgaand ver-

keer mogelijk over de Kerklaan 
van De Kwakel. Ook de parkeer-
vakken zijn niet beschikbaar. 

De bus zal wel rijden en wordt via 
de parkeervakken geleid. Er zul-
len hiervoor verkeersregelaars 
aanwezig zijn. Verkeer van om-
wonenden die De Kwakel willen 
verlaten wordt ook via de parkeer-
vakken geleid. Op woensdag 7 juli 
is tijdens de werkzaamheden wel 
weer doorgaand verkeer moge-
lijk.
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• 2021-056125, Wederik 78, het vervangen van een kozijn en glas. (ont-
vangen 09-06-2021);

• 2021-059910, Schaepmanlaan 41, het plaatsen van een dakkapel. 
(ontvangen 21-06-2021);

• 2021-059915, Kievit 2, het plaatsen van een overkapping. (ontvangen 
21-06-2021);

• 2021-061114, Amsteldijk-Noord 96, het aanleggen van een in/uitrit. 
(ontvangen 23-06-21).

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
• 2021-040128, Thamerweg 75A, het bouwen van een woning (verzon-

den 14-06-2021);
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-058744, Noorddammerweg 30, Beach Masters 2021, van 21 au-

gustus t/m 29 augustus 2021. (ontvangen 16-06-2021).
Uithoorn
• 2021-060238, Arthur van Schendellaan 59, het aanvragen van een ex-

ploitatievergunning. (ontvangen 22-06-2021);
• 2021-060469, Randhoornweg, BMX Topcompetitie. (ontvangen 22-06-

2021);
• 2021-060648, Nijhoffl aan 11, het plaatsen van een afvalcontainer van 

28 juni t/m 29 juni 2021. (ontvangen 22-06-2021);
• 2021-058580, Fermoor 6, het plaatsen van een afvalcontainer van 6 

september t/m 4 oktober 2021. (ontvangen 15-06-2021).
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
• 2021-058931, Noorddammerweg 30, tijdelijke standplaats GGD test-

bus van 21 t/m 27 juni 2021 verzonden 21-06-2021);
• 2021-041645, Noorddammerweg 30, het bouwen van een opslagruim-

te (verzonden 16-06-2021).
Uithoorn
• 2021-055046, kruising Poelweg/Kon. Maximálaan, ontheffi ng geluids-

hinder werkzaamheden van 12 t/m 16 juli 2021 (verzonden 18-06-
2021);

• 2021-056341, Zijdelwaardplein, tijdelijke standplaats GGD testbus van 
28 juni t/m 11 juli 2021 verzonden 21-06-2021);

• 2021-059712, driehoeksreclameborden voor de campagne “Zomerle-
ven” van de Bibliotheken Amstelland. (verzonden 24-06-2021);

• 2021-011732, Cort van der Lindenplein 5, exploitatievergunning hore-
cabedrijf (verzonden 24-06-2021);

• 2021-056046, hoek Stationsstraat/Amsterdamseweg en de Zijdelweg 
het plaatsen van 2 bouwborden tbv de Uithoornlijn. ( verzonden 24-06-
2021).

Wacht dan niet te lang en vraag al-
vast uw nieuwe paspoort of identi-
teitskaart aan. Als de coronamaat-
regelen gaan versoepelen wordt 
er een grote toestroom bij burger-
zaken verwacht. Het wordt dan zo 
druk dat u misschien wekenlang 

moet wachten voor u bij de ge-
meente terecht kunt voor een af-
spraak. Wij adviseren u daarom 
uw aanvraag niet meer uit te stel-
len. Maak zo snel mogelijk online 
een afspraak via www.uithoorn.nl/
afspraak of bel (0297) 513 111.

Koninklijke onderscheiding 
(lintje), aanvragen
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 Koninklij-
ke onderscheiding in aanmerking 
laten komen.  De procedure voor 
het toekennen van een Koninklij-
ke 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 burgemees-
ter indienen. Meer informatie, 
waaronder het aanvraagformu-
lier, vindt u op www.uithoorn.nl/
lintjes. Vragen? Bel het bestuurs-
secretariaat via (0297) 513 108 of 
mail naar bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl. 

Vernieuw nu uw paspoort of 
identiteitskaart

Zorgt u voor iemand met demen-
tie, Parkinson, psychische pro-
blemen of een chronische ziek-
te? Of bent u ouder van een kind 
met autisme? Uithoorn voor El-
kaar biedt kosteloos iedere zes 
weken gerichte gespreksgroepen 
voor mantelzorgers uit Aalsmeer, 
Amstelveen,  Haarlemmermeer, 
Ouderkerk aan de Amstel en Uit-
hoorn. U vindt hier herkenning, er-

kenning, steun, tips, adviezen en 
u kunt uw ervaringen delen met 
anderen in een soortgelijke situa-
tie. Want delen helpt, geven man-
telzorgers aan. Kom langs en er-
vaar het zelf! In de agenda op de 
website www.mantelzorgenmeer.
nl/mantelzorg/agenda vindt u 
het overzicht met gespreksgroe-
pen en ander aanbod.  Wel graag 
eerst even aanmelden.

Uithoorn voor elkaar en Mantelzorg: 
Gespreksgroepen mantelzorgers

Het is weer warm buiten. Een 
middagje strand, samen bood-
schappen doen, het kan allemaal. 
Houdt dan uw kinderen of dieren 
niet ‘even’ opgesloten in de auto 
zitten. De temperatuur loopt ver-
raderlijk snel op. Helaas maakt 
de politie en dierenambulance het 
nog wel eens mee dat kinderen 
of huisdieren in de auto worden 
achtergelaten om vervolgens een 
klein boodschapje te gaan doen 
of dat de kinderen nog even mo-

gen blijven liggen slapen in de au-
to. Doe dit alstublieft niet! De tem-
peratuur in de auto loopt zeer snel 
op wat gevaarlijk, of in het ernstig-
ste geval dodelijk kan zijn voor 
mens en dier. Laat ook geen die-
ren in de volle zon op het balkon! 
Politie schrijft zo nodig een pro-
ces-verbaal uit. Meer informatie 
voor tips bij het verzorgen van 
dieren met warm weer: www.die-
renbescherming.nl zoek op ‘zo-
mertips’

Warm weer in aantocht? 
Laat kinderen of dieren niet 
alleen achter in de auto

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. Ge-
lukkig kunt u zelf veel doen om 
een inbraak te voorkomen. Het is 
belangrijk dat u uw huis goed af-
sluit als u weggaat en dat de wo-
ning 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 buren-
kaart kunt u op het gemeentehuis 
afhalen. Zie www.uithoorn.nl/con-
tact voor de openingstijden.

Geef inbrekers geen kans
De gemeente Uithoorn heeft een 
nieuw contract afgesloten voor 
het Wmo-vervoer. Maakt u ge-
bruik van het WMO vervoer? Van-
af 1 augustus 2021 zal RMC (Rot-
terdamse Mobiliteits Centrale) het 
Wmo-vervoer gaan organiseren 
(voorheen werd dit verzorgd door 
Munckhof). RMC zal voor 90% 
elektrische voertuigen gaan inzet-
ten. Huidige pashouders krijgen 
via een persoonlijke brief informa-
tie over de wijzigingen.

Voor wie
Heeft u een beperking en een me-
dische indicatie, dan kunt u mo-
gelijk op basis van de Wet maat-
schappel i jke Ondersteuning 
(Wmo) gebruik maken van het 
Wmo-vervoer. Het Wmo-vervoer 
brengt u van deur tot deur bin-
nen een gebied van 25 km rond-
om uw woonadres. Het is moge-
lijk een loophulpmiddel, rolstoel of 
scootmobiel mee te nemen in het 
Wmo-vervoer.

Aanvragen
U komt in aanmerking voor een in-
dicatie voor het Wmo-vervoer als 

u niet meer zelfstandig (eventueel 
met hulpmiddel) gebruik kan ma-
ken van voorliggende vervoers-
voorzieningen zoals het openbaar 
vervoer. Om gebruik te kunnen 
maken van Wmo-vervoer heeft u 
naast een indicatie ook een ver-
voerpas met pasfoto nodig. Of u 
in aanmerking komt voor een indi-
catie voor het Wmo-vervoer kunt 
u navragen bij het Sociaal Loket. 
Het Sociaal Loket is van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
10.30 uur telefonisch bereikbaar 
via (0297) 513 111 of u kunt bin-
nenlopen op woensdag van 13.00 
tot 17.00 uur.

Vervoerspas
U kunt nog steeds gebruik maken 
van de in uw bezit zijnde Wmo-
vervoerspas.  

Vragen?
U kunt bellen met (0297) 513 111 
om uw vraag te stellen of een af-
spraak te maken. Maandag tot en 
met donderdag van 08.30-12.30 
uur op woensdag van 13.00-
20.00 uur en op vrijdag van 08.30-
12.00 uur.

Nieuwe vervoerder voor het 
Wmo-vervoer

Aankondiging digitale vrijwilligersmarkt
Meer dan 30 Uithoornse organisaties hebben een digitale stand 
op de vrijwilligersmarkt die gehouden wordt in de periode van 6 
tot en met 20 september. Bezoekers kunnen een virtuele wande-
ling over de markt maken en elke stand bezoeken. In de stands 
hebben de organisaties zichzelf gepresenteerd met foto’s, fi lm-
pjes (ongeveer de helft is door het steunpunt vrijwilligerswerk op 
locatie gemaakt) en posters. Wij houden u op de hoogte van de-
ze markt. 




