
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
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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
- Testlocaties: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/
 testen-op-corona/testlocaties-amsterdam/

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.

Hoe vaak maait de gemeente?
Niet overal waar we maaien ge-
beurt dat even vaak en op dezelf-
de tijdstippen. De gemeente pro-
beert op een zo’n natuurlijke en 
duurzame manier te werken. Dit 
betekent dat op sommige plekken 
het gras minder wordt gemaaid en 
de kans krijgt om hoger te groeien. 
Dit is bevorderlijk voor planten en 
insecten en zorgt voor meer biodi-
versiteit. Veiligheid komt altijd op 
de eerste plaats. Zorgt de hoge-
re begroeiing voor onveilige (ver-
keers) situaties? Laat het ons we-

ten, maak een melding via onze 
makkelijk melden App of via uit-
hoorn.nl/melding. Meer lezen over 
het maaibeleid: www.uithoorn.nl.

Het aantal mensen dat zich meldt 
voor een coronatest neemt snel 
af. De daling is ook het gevolg 
van de aangepaste coronarichtlij-
nen: mensen hoeven zich na een 
positieve thuistest niet meer bij 
de GGD te laten testen. Daarom 
schaalt GGD Amsterdam het aan-
tal testlocaties in de regio per 1 ju-
li 2022 af. Dat betekent ook dat de 
testbus op 28 juni is vertrokken 
van de Arthur van Schendellaan 
in Uithoorn. Na die datum kunnen 
inwoners van onze gemeente te-

recht bij de GGD-testlocatie aan 
de Bovenkerkerweg 4 in Amstel-
veen. Testen zonder afspraak kan 
van maandag t/m zaterdag, tus-
sen 08.00-12.00 uur. Let op! Bij 
grote drukte op de testlocatie ver-
valt de vrije inloop. Wilt u zeker 
weten dat u direct getest kan wor-
den, maak dan een afspraak via 
0800 -1202. Testen op afspraak 
kan bovendien langer: maandag 
t/m zaterdag van 08.00-15.00 uur. 
In alle gevallen is een mondkap-
je verplicht.

Corona-testbus GGD weg 
uit Uithoorn

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

Omleiding via A2, A9, A4 bij 
afsluiting Amstelaquaduct
Het Amstelaquaduct in de N201 
onder de Amstel zorgt voor een 
snelle verbinding tussen Uithoorn 
en de A4 en A9. Maar in enkele 
gevallen is het niet mogelijk om 
deze route te volgen omdat het 
aquaduct afgesloten is. Doordat 
de Koningin Maximalaan omge-
bouwd wordt tot een lokale weg 
zijn er niet veel alternatieve rou-
tes bij een sluiting van het Amste-
laquaduct. Verkeer wordt daarom 
omgeleid via de A2, A9 en A4. 

Soms afsluiting aquaduct 
noodzakelijk
Drie keer per jaar wordt het Am-
stelaquaduct volledig afgesloten 
voor het verkeer vanwege onder-
houd. De wanden en markeringen 
worden dan gereinigd, zwerfvuil 
verwijderd en de riolering en vei-
ligheidsmiddelen worden gecon-
troleerd. Door het aquaduct vol-
ledig af te sluiten kan het onder-
houdspersoneel veilig én snel-
ler de werkzaamheden uitvoeren. 
Vaak kunnen de werkzaamheden 
in één nacht uitgevoerd worden. 

Het komt niet vaak voor maar in 
sommige gevallen moet de ope-
rator van het Amstelaquaduct het 
aquaduct onverwachts afsluiten 
voor verkeer. In enkele geval-
len gaat het dan om ongelukken, 
maar het kan ook gebeuren dat 
een auto pech heeft, een voertuig 
de lading verliest of iemand on-
wel wordt en de auto stil zet. Voor 
de veiligheid van al het verkeer 
vindt er dan een afsluiting van het 
aquaduct plaats. 

Omleiding via A4, A9 en A2
Bij een afsluiting van het aquaduct 
wordt het verkeer zo veel moge-
lijk via een alternatieve route ge-
stuurd. Tot voor kort liep deze rou-
te via de Koningin Maximalaan 
in Uithoorn. Deze weg wordt op 
dit moment omgebouwd van een 

doorgaande route tot een lokale 
weg. Vanwege de werkzaamhe-
den nu en de lokale functie in de 
toekomst, is er gekozen voor een 
nieuwe omleiding bij de afsluiting 
van het aquaduct. Voortaan wordt 
het verkeer tussen Mijdrecht en 
Hoofddorp omgeleid via de A4, A9 
en A2 (en vice versa). De bebor-
ding hiervoor worden al op de A4 
en A2 weergegeven. 

Afsluiting Amstelaquaduct in 
de nachten van 6 en 7 juli
In juli 2022 zijn er weer onder-
houdswerkzaamheden aan het 
Amstelaquaduct. De N201 wordt 
daarom ter hoogte van het aqua-
duct afgesloten van woensdag-
avond 6 juli (20.00 uur) tot don-
derdagochtend 7 juli (05.00 uur) 
en donderdagavond 7 juli (20.00) 
uur tot vrijdagochtend 8 juli (05.00 
uur). Tijdens deze nachten voert 
de provincie Noord-Holland on-
derhoudswerkzaamheden uit aan 
het Amstelaquaduct en vervangt 
de provincie Utrecht het asfalt van 
de N201 tussen het aquaduct en 
de kruising met de Koningin Maxi-
malaan (voormalige N196) in de 
Ronde Venen.

Afsluiting Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt af-
gesloten van vrijdagavond 8 juli 
(19.00) uur tot zaterdagochtend 
9 juli (06.00) uur. Het verkeer op 
de N201 wordt met bebording dan 
omgeleid tussen de Legmeerdijk 
in Aalsmeer en de aansluiting met 
de Fokkerweg in Haarlemmer-
meer via de N231 en N232. 

Meer informatie
Met vragen over werkzaamhe-
den kunnen weggebruikers en 
omwonenden contact opnemen 
met het Servicepunt van de pro-
vincie Noord-Holland via 0800 
- 0200 600 (gratis) of per mail: 
servicepunt@noord-holland.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 
openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in 
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van 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. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatrege-
len nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het Klant-
ContactCentrum van de gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
in de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ie-
dereen binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendma-
kingstekst een inspraakreactie sturen aan het college van burge-
meester 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 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.

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 er-
voor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. In spoedgevallen 
kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Bij welke 
rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie.
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 be-
slissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuurs-
recht van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij 
de betreffende publicatie. 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 wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
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gebruik wordt gemaakt van de vergunning  kan een ‘voorlopige voorzie
ning’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank dit 
is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een verzoek om een voor-
lopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan 
waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een 
voorlopige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl ok 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich 
op die website ook inschrijven voor een e mailservice.  wordt dat ‘auto
matisch’ ge nformeerd over besluiten uit de gemeente ithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-061906, Achterweg 7, het wijzigen van een bedrijfswoning naar een

plattelandswoning. (ontvangen 11-06-2022);
• 2022-065129, Boterdijk 182, het uitbouwen van de woning. (ontvangen 21-

06-2022);
• 2022-065133, Jaagpad 13, het verbouwen en verduurzamen van de wo-

ning. (ontvangen 20-06-2022).
Uithoorn
• 2022-062741, Aalberselaan 15, het aanbrengen van dakisolatie en het

plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 13-06-2022);
• 2022-066132, Koningin Máximalaan, het bouwen van een nieuw politiebu-

reau. (ontvangen 23-06-2022).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2022-054535, Koningin Emmalaan 4, het plaatsen van een dakkapel (inge-

trokken 14-06-2022);
• 2022-056932, Achterberglaan 66, het plaatsen van een dakkapel (vergun-

ningsvrij 14-06-2022);
• 2022-056929, Thamerlaan 3, het maken van een in/uitrit (ingetrokken 16-

06-2022).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders 
voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn 
met zes weken:
Uithoorn
• 2022-047252: Joh. Enschedeweg 21, het uitbreiden van de bedrijfsruimte

(verzonden 10-06-2022).

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
• 2022-038170, Achterweg 40, het verstrekken van logies aan arbeidsmi-

granten in de bedrijfswoning in afwijking van het bestemmingsplan. (ver-
zonden 14-06-2022);

• 2022-045003, Drechtdijk 28, het bouwen van een woning. (verzonden 13-
06-2022);

• 2022-032349, Het Fort 55, het kappen van 3 slechte bomen (verzonden 13-
06-2022);

Uithoorn
• 2022-041081, Zijdelweg, het realiseren van aanpassingen aan de onder-

doorgang (verzonden 08-06-2022);
• 2022-033409, Vuurlinie hof 2 t/m 188 en 1 t/m 69, het bouwen van 3 appar-

tementen blokken en 2 “2-onder 1 kap” woningen  (verzonden 15-06-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN - INGEDIENDE AANVRAGEN 
OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-065343, evenemententerrein De Kwakel, het plaatsen van reclame-

borden en 1 spandoek om bekendheid te geven aan “Kooyman Polderloop” 
van 22 juli t/m 4 augustus 2022. (ontvangen 21-06-2022).

Uithoorn
  . . torkweg  aanvraag ontheffi ng artikel  lcoholwet 

op 17 september 2022 tijdens de “DemolitionDay 2022” (ontvangen 13-06-
2022);

• 2022-064651, Evenemententerrein Legmeer -West, het aanvragen van
een vergunning artikel 35 alcoholwet voor “All American Sunday” op 24 ju-
ni 2022. (ontvangen 20-06-2022);

• 2022-065045, Zijdelveld 54, kennisgeving incidentele festiviteit op 3 juli
2022. (ontvangen 20-06-2022);

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
  uurlijn  ontheffi ng art.  lcoholwet van  juni t/m  ju

li 2022 (verzonden 16 juni 2022)
 uurlijn  ontheffi ng later sluitingsuur  juli  verzon

den 16 juni 2022);
• 2022-065343, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven

aan de Kooyman Polderloop ” van 22 juli t/m 4 augustus 2022. (verzonden 
23-06-2022).

Uithoorn
• 2022-041982, Randhoornweg 90 / Evenemententerrein Legmeer-West,

evenementenvergunning NK BMX op 2 en 3 juli 2022 (verzonden 16-06-
2022);

• 2022-063703, het plaatsen van driehoekreclameborden om bekendheid te 
geven aan “Connexxion zomerrooster” van 1 t/m 10 juli. (verzonden 23-06-
2022.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
• 2022-061053, Drechtdijk, verklaring van geen bezwaar voor een buurtbar-

becue bij appartementencomple  ‘de eendershof’ op zaterdag  juni  
(verzonden 21-06-2022).

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 

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.

• Bestemmingsplan, de “Nota ambtelijke wijzigingen bij ontwerpbestem-
mingsplan Politiebureau”, het besluit van de gemeenteraad. Inzageperiode 
van 6 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022. Inlichtingen bij J. dos Santos, 
Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “POLITIEBUREAU 
KON MAXIMALAAN ONG.”
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 
28 april 2022 het gewijzigde bestemmingsplan “Politiebureau Kon Maxima-
laan ong  als vervat in planidentificatiecode .I . . olitiebureau
VG01 heeft vastgesteld. 
Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan betreft de locatie Koningin Máximalaan (gelegen tussen 
de begraafplaats en het voormalige WAPOterrein). Het bestemmingsplan geeft 
het planologisch regime voor een nieuw politiebureau op deze locatie. Het re-
aliseren van een politiebureau is op grond van het vigerend bestemmingsplan, 
‘ andelijk gebied  angs de uurlinie’  vastgesteld op  juni  niet moge
lijk. Om het politiebureau juridisch planologisch mogelijk te maken, is het be-
stemmingsplan Politiebureau Kon Maximalaan ong.” vastgesteld. .
Zienswijzen
Het ontwerp bestemmingsplan Politiebureau heeft van 13 januari 2022 tot en 
met 23 februari 2022 ter inzage gelegen. Op grond van de Wet ruimtelijke or-
dening kan een ieder zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de 
raad naar voren brengen. Op het ontwerpbestemmingsplan Politiebureau zijn 
geen zienswijzen kenbaar gemaakt. 
Ambtelijke wijziging
Er is een ambtelijke wijziging doorgevoerd waarbij het plangebied is aangepast 
naar aanleiding van de exacte grens van het perceel na aankoop. Een toelich-
ting op deze ambtelijke wijziging is opgenomen in de “Nota ambtelijke wijzigin-
gen bij ontwerpbestemmingsplan Politiebureau”. 
Ter inzage
Het bestemmingsplan, de “Nota ambtelijke wijzigingen bij ontwerpbestem-
mingsplan Politiebureau” en het besluit van de gemeenteraad liggen met in-
gang van 6 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan 
en genoemde stukken zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn 
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (6 juli 2022 tot en met 17 augus-
tus 2022) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld 
door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben ge-
wend en door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden om zienswijzen tegen het 
ontwerp bestemmingsplan in te dienen, en een ieder als het gaat om een wijzi-
ging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten op-
zichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de aad van tate  postbus    ‘s
Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het 
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn af-
loopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voor-
lopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 6 juli 2022
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