
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

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

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.

Ruimere horecatijden in 
Uithoorn en De Kwakel
Sinds 26 juni mogen diverse ter-
rassen in de gemeente Uithoorn 
open	blijven	tot	 n	uur	’s	nachts.	
De ruimere openingstijden gelden 
alleen voor die horecagelegenhe-
den die al meededen met de tijde-
lijke pilot die was opgezet voor de 
coronacrisis. De verruimde open-

stelling geldt tot uiterlijk 31 okto-
ber 2020. De overige horeca die 
een tijdelijke gedoogvergunning 
hebben voor een terras mogen 
tot uiterlijk 23:00 uur open blijven. 
De coronamaatregelen zoals de 
1,5 m afstand en thuis blijven bij 
klachten, blijven van kracht. 

Ook in Coronatijd is er hulp 
bij betalingsachterstanden 
Door samen te werken met wo-
ningcorporatie Eigen Haard, zorg-
verzekeraars, Gemeentebelastin-
gen Amstelland en drinkwaterbe-
drijven wil de gemeente Uithoorn 
mensen met betalingsachterstan-
den in een vroeg stadium in beeld 
krijgen. Daarom werken de partij-
en	samen	bij	de	proef	‘Vroeg	er	
op	af’.

Wanneer een inwoner de reke-
ning van meerdere vaste lasten 
een tijdje niet betaald heeft, gaat 
er een melding naar de gemeen-
te. De gemeente stuurt de inwo-
ner dan een brief om hulp aan te 
bieden. Wethouder Ria Zijlstra: 
,,Voor de coronacrisis ging het 
‘Vroeg-er-op-af-team’	dan	bij	ie-
mand op huisbezoek. Dit werkt 
prettiger omdat ons team dan 
goed kan uitleggen wat de bedoe-
ling is. Helaas kan dat nu niet van-
wege corona. Dit weerhoudt ons 
niet om op een andere manier in 
contact te komen, want we wil-
len	inwoners	helpen	om	fi	nanci le	
problemen te voorkomen. Zodra 
de coronamaatregelen het toela-
ten zullen we zeker weer op huis-
bezoek gaan.”
	Zijlstra:	,, inanci le	problemen	
zorgen voor veel stress binnen 
een huishouden, waardoor ook 
andere problemen kunnen ont-

staan. Door betalingsachterstan-
den eerder aan te pakken, zijn er 
meer mogelijkheden voor hulp en 
wordt erger voorkomen.”

De	medewerkers	van	‘Vroeg	er	
op	af’	sturen	nu	eerst	een	brief	en	
nemen daarna telefonisch con-
tact op. Het team bestaat uit me-
dewerkers van de gemeente en 
Uithoorn voor Elkaar. De inwoner 
krijgt hulp aangeboden op het ge-
bied	van	fi	nanci n,	maar	ook	an-
dere hulp kan worden ingezet. De 
hulp is gratis en niet verplicht. 

Privacy 
De gemeente mag de betalings-
achterstanden van deze vaste las-
ten verzamelen, maar zonder toe-
stemming van de betrokkene niet 
delen. Meer informatie over het 
project en ook over de privacyre-
gels: www.uithoorn.nl/laatgeen-
geldliggen.

Een belangrijk bericht van het CAK

Meer informatie over de Wmo is op www.hetcak.nl/wmo2020
te vinden. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde 
vragen.

Heeft u geen hulp of ondersteuning in 2020 ontvangen?  
Dan is dit bericht niet voor u van toepassing.

Meer informatie over de Wmo is op 
te vinden.
vragen.

Heeft u geen hulp of ondersteuning in 2020 ontvangen? 
Dan is dit bericht niet voor u van toepassing.

Meer informatie over de Wmo is op Meer informatie over de Wmo is op 
te vinden.
vragen.

Heeft u geen hulp of ondersteuning in 2020 ontvangen? 
Dan is dit bericht niet voor u van toepassing.

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage 
betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand. 

Door een technisch probleem in onze systemen heeft nog niet 
iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Wij doen er 
alles aan om onze Wmo-klanten zo snel mogelijk een persoonlijk 
bericht te sturen. De komende maanden versturen wij klanten die 
van de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen. Onze 
excuses voor het ongemak.

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-
hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage 
voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. 
Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- 
= maximaal € 190,-. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die 
wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor 
deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

Advies aan Wmo-klanten: Reserveer geld en leg alvast € 19,- 
per maand opzij.

Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het 
CAK af te spreken. Dit bieden wij aan om betalingsproblemen 
te voorkomen. Klanten kunnen hier gebruik van maken zodra zij 
facturen ontvangen. Informatie hierover staat op alle facturen.

Werk in uitvoering

De planning van de werkzaamhe-
den aan de Vuurlijn Oost is door 
omstandigheden veranderd. Het 
deel vanaf de Watsonweg tot aan 
het gezondheidscentrum dat nu in 
uitvoering is, loopt uit in planning 
en is op vrijdag 24 juli klaar. 

In de bouwvakvakantie, van 25 
juli tot 16 augustus zijn er geen 
werkzaamheden. 

Op maandag 17 augustus be-
ginnen de werkzaamheden voor 
het volgende deel. Dat is het deel 
Vuurlijn vanaf het gezondheids-
centrum tot aan de Noorddam-
merweg. Wij verwachten dat de-
ze werkzaamheden op vrijdag 18 
september klaar zijn.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden wordt 
per fase het wegdeel waar ge-
werkt wordt, helemaal afgesloten 
voor het doorgaande verkeer. Het 

verkeer wordt omgeleid, met uit-
zondering van bestemmingsver-
keer en de nood- en hulpdiensten.

Wij verzoeken iedereen om de 
getroffen verkeersmaatregelen te 
respecteren, zodat er geen onge-
lukken gebeuren.

Uitgebreide informatie via www.
uithoorn.nl/werkinuitvoering 

GEWIJZIGDE PLANNING VUURLIJN OOST

De straten Geometrielaan en Ka-
zemat zouden vanaf 6 juli tijdelijk 
worden afgesloten vanwege het 
vervangen van rioolputten. De-
ze werkzaamheden verschoven 
naar half augustus. Dit is het ge-
volg van uit uitlopen van de werk-
zaamheden aan de Vuurlijn. De 
werkzaamheden duren maximaal 
een week. Beide straten worden 
tijdens de werkzaamheden afge-
sloten voor autoverkeer. 

TIJDELIJKE AFSLUITING 
GEOMETRIELAAN EN KAZE-
MAT VERZET NAAR HALF

 AUGUSTUS

De provincie Noord-Holland is be-
zig met de voorbereidingen van 
de aanleg van de hoogwaardige 
openbaarvervoerverbinding tus-
sen Aalsmeer en Schiphol-Zuid 
(HOVASZ). De uitvoering van 
project HOVASZ is 4 juli begon-
nen. Dat betekent dat inwoners 
van Uithoorn overlast kunnen on-
dervinden van de werkzaamhe-
den en het verkeer te maken kan 
krijgen met extra reistijd door om-
leidingen. Uitgebreide informatie 
over dit project leest u op www.
noord-holland.nl of via www.uit-
hoorn.nl/werkinuitvoering. 

 WERKZAAMHEDEN
KRUISPUNT ZWARTEWEG 
AALSMEER VERZET NAAR 
HALF AUGUSTUS

Voor de aanleg van de Uithoorn-
lijn vinden er verschillende bo-
demonderzoeken en metingen 
plaats. 
Als gevolg hiervan worden de bo-
men en begroeiing op de spoor-
dijk tussen de Randweg en de 
aansluiting op de busbaan gekapt 
en gesnoeid. 

Dit zal in september gebeuren. De 
bomen en begroeiing worden op 
ongeveer vijf tot tien centimeter 
boven de grond gesnoeid en ge-
kapt (maaiveldniveau).

Na het afronden van deze onder-
zoeken is de spoordijk nog onge-
veer een jaar als wandelpad te 
gebruiken. Tot en met de zomer 
van 2021 vinden er geen activitei-
ten of werkzaamhedenplaats, be-
halve op enkele maaiwerkzaam-
heden na.  

Het project Uithoornlijn is in ge-
sprek met de gemeente op wel-
ke manier het verwijderde groen 
in de omgeving gecompenseerd 
kan worden. Meer informatie: uit-
hoornlijn.nl 

KAP- EN SNOEIWERKZAAMHEDEN SPOORDIJK VOOR
 UITHOORNLIJN



Aanpassingen maatregelen coronavirus
Aanpassingen maatregelen coro-
navirus (afbeelding-schema)
Het kabinet heeft onlangs de 
maatregelen met betrekking tot 
het coronavirus per 1 juli bekend-
gemaakt. Deels gaat het om eer-
der aangekondigde versoepe-

ling, deels om verdergaande ver-
ruiming van de regels. Informa-
tie over de laatste aanpassingen 
vindt u onder andere op de web-
site van de Rijksoverheid: www.
rijksoverheid.nl/corona. Ook is er 
een nieuwe noodverordening van 

kracht. Deze is te lezen op www.
uithoorn.nl/coronavirus.

De maatregelen zijn weergege-
ven in de afbeelding hieronder. 

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het coronavirus
•	 Gemeentelijke	informatie	en	noodverordening	Uithoorn	www.uit-

hoorn.nl/coronavirus 
•	 Actuele	informatie	over	het	coronavirus	www.rivm.nl
•	 Actuele	informatie	voor	reizigers	www.lcr.nl.	
•	 Voor	aanvullende	vragen	is	een	landelijk	informatienummer	be-

schikbaar: (0800) 13 51. 
•	 Meer	informatie	over	de	rol	van	de	GGD	Amsterdam	www.ggd.am-

sterdam.nl 
•	 Informatie	over	alle	maatregelen	via	www.rijksoverheid.nl	
•	 U	kunt	u	laten	testen	op	corona,	bel	0800-1202	voor	een	afspraak	

met	de	GGD.

Aanpassing regels voor toekenning sociale 
huurwoningen
De woonruimteverdeling voor so-
ciale huurwoningen in vijftien ge-
meenten en veertien corporaties 
in	de	regio’s	Amstelland-Meerlan-
den, Amsterdam en Zaanstreek-
Waterland gaat veranderen. Tot 
en	met	dinsdag	28	juli	2020	kun-
nen alle inwoners een reactie ge-
ven op het voorstel.

De verandering is nodig om huis-
houdens met een dringende ver-
huiswens, waaronder jongeren, 
meer kans op een woning te ge-
ven. Er wordt een puntensysteem 
geïntroduceerd waarbij naast in-
schrijftijd ook actief zoeken en 
specifieke omstandigheden een 
rol gaan spelen. Kijk op www.so-
cialehuurwoningzoeken.nl voor 
meer informatie. 

U	kunt	uw	zienswijze	sturen	naar	

gemeente@uithoorn.nl of per post 
aan	Gemeente	Uithoorn,	postbus	

Wist je 
dat?

De	gemeente	Uithoorn	ver-
schillende mogelijkheden en 
regelingen heeft om inwoners 
met een krappe beurs te on-
dersteunen? En wist je dat vrij-
wel alle regelingen te vinden 
zijn op de website www.uit-
hoorn.nl/laatgeengeldliggen.
Op deze site staat bijvoorbeeld 
informatie over onze schuld-
hulpverlening. De schuldhulp-
verleners ondersteunen onder 
andere bij het maken van een 
overzicht van uw inkomsten en 
uitgaven, bij het maken van be-
taalafspraken met schuldei-
sers en bij een dreigende situ-

atie, zoals huisuitzetting of af-
sluiting gas, water, licht. Denkt 
u dat de schuldhulpverlening 
kan	helpen?	Maak	dan	een	
afspraak met een van onze 
schuldhulpverleners via het So-
ciaal Loket. Zij zijn te bereiken 
van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 10.30 uur via 
(0297)	513	111.	Een	e-mail	stu-
ren kan ook: schuldhulpverle-
ning@uithoorn.nl.

Op www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen staat ook 
informatie over het aan-
vragen van bijzondere 
bijstand, kwijtschelding 
voor gemeente belastin-
gen, hoe je een aanvraag 
kan doen voor een com-
puter voor schoolgaande 
kinderen, de Voedselbank 
en nog veel meer.

8,	1420	AA	Uithoorn.	Graag	onder	
vermelding	van	2020-045962.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u	er	bezwaar	tegen	kunt	indienen.	Mocht	u	vragen	hebben,	bel	via	
(0297)	513111.	U	kunt	ook	mailen	gemeente uithoorn.nl.	U	vindt	de	
offi	ci le	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	besluit	
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 

dat	er	geen	gebruik	wordt	gemaakt	van	de	vergunning,	kan	een	‘voorlo-
pige	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	ar-
rondissementsrechtbank	(voorzieningenrechter):	Postbus	75850,	1070	
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens 
bent	met	dat	besluit.	Voor	het	insturen	van	een	voorlopige	voorziening	
moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen	en	verkeersbesluiten	worden	niet	gepubliceerd	in	De	
Nieuwe	Meerbode.	U	vindt	de	volledige	teksten	van	verordeningen	en	
verkeersbesluiten	alleen	nog	via	www.offi	cielebekendmakingen.nl	Ook	
ruimtelijke	plannen	vindt	u	hier	( n	op	de	Gemeentepagina).	U	kunt	
zich	op	die	website	ook	inschrijven	voor	een	e-mailservice.	U	wordt	dat	
‘automatisch’	ge nformeerd	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.
•	 Vaststelling	gewijzigd	bestemmingsplan	‘Vuurlijn	15-21’.	Inzage	vanaf	

donderdag	9	juli		2020	tot	en	met	woensdag	19	augustus	2020.	Infor-
matie	bij	mw.	A.	Stevens,	afdeling	wonen	en	werken,	(0297)	513111.

•	 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	 onge,	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,	af-
deling	wonen	en	werken,	(0297)	513111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
•		 2020-057405	 aagpad	18c,	het	aanleggen	van	een	steiger	(ontvangen	

22-06-2020);
•	 2020-056858	Vuurlijn	9,	het	aanleggen	van	een	oprit	(ontvangen	18-06-

2020);
•		 2020-057772	 as	achter	de	Achterweg	11,	het	plaatsen	van	silo’s	(ont-

vangen	23-06-2020).
Uithoorn
•	 2020-056501	Boterdijk	34,	het	uitbouwen	van	een	woning.(ontvangen	

18-06-2020);
•	 2020-056511	Boterdijk	34,	het	tijdelijk	gebruik	van	een	schuur	als	wo-

ning	(ontvangen	18-060-2020);
•	 2020-056864	Hugo	de	Grootlaan	8,	het	plaatsen	van	2	dakkapellen	

(ontvangen	19-06-2020);
•	 2020-056866	Brandgans	42,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	voor	zijde	

(ontvangen	21-06-2020);
•	 2020-056492	Brandgans	42,	het	plaatsen	van	een	2e	dakkapel	achter-

zijde	(ontvangen	18-06-2020);
•	 2020-058290	Wiegerbruinlaan	81,	het	opdelen	van	een	bedrijfshal	in	2	

units	(ontvangen	24-06-2020);
•	 2020-060733	 ender	10,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	aan	de	voorzij-

de	van	de	woning	(ontvangen	26-06-2020);
•	 2020-060742	Petrus	Steenkampweg	2,	het	verleggen	van	een	MS		ka-

bel	(ontvangen	30-06-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

De Kwakel
•	 2020-054352	Mgr.	Noordmanlaan	79,	het	plaatsen	van	een	schutting	

(ingetrokken	16-06-2020).

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.
De Kwakel
•	 2020-031383,	Ambachtshof	2	t/m	24	(De	 leine	Weelde	veld	C),	het	

bouwen	van	24	smartwoningen,	3	blokjes	van	8	rug	aan	rug	woningen	
(verzonden	02-07-2020).

.
Uithoorn
•	 2020-030505,	Industrieweg	22,	het	bouwen	van	12	garageboxen	(ver-

zonden	24-06-2020);
•	 2020-044121,	Grevelingen	42,	het	bouwen	van	een	schuur	bij	de	Ge-

nieloods	(verzonden	30-06-2020)..
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OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2020-056161,	Prinses	Christinalaan	thv	nr.	88,	aanvraag	vergunning	in-

gebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van een container t.b.v.
het waterstof project van 1 september 2020 t/m 1 maart 2021 (ontvan-
gen 18-06-2020);

• 2020-057679,	Amstelplein,	aanvraag	tijdelijke	standplaatsvergunning	1
t/m 31 december 2020 voor de verkoop van oliebollen (ontvangen 23-
06-2020).

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
• 2020-055776	Schans	23,	vergunning	ingebruikname	gemeentegrond

van 17 augustus t/m 14 september 2020 (verzonden 29-06-2020);
• 2020-044738,	Schans	108,	exploitatievergunning	horecabedrijf	t/m	juni

2023 (verzonden 25-06-2020);
• 2020-047723,	Schans	108,	drank-	en	horecavergunning	(verzonden

25-06-2020).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
TIJDELIJKE AANPASSING BELEIDSREGELS VOOR BIJZONDERE 
BIJSTAND 
Het	college	van	B	&	W	heeft	op	27	juni	2020	besloten	tot	tijdelijke	aan-
passing van de Beleidsregels bijzondere bijstand 2012. Er is een tijdelijke	
noodregeling voor de toekenning van woonkostentoeslag ingevoerd, die	
direct ingaat en geldt tot 31 december 2020. Indien nodig kan de noodre-
geling met maximaal twee keer een half jaar verlengd worden. Het colle-
ge heeft de wethouder Sociale Zaken gemandateerd hierover te besluiten.	

NADERE REGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING UITHOORN 
2020
De	gemeenteraad	heeft	de	nieuwe	verordening	maatschappelijke	onder-
steuning vastgesteld. In de verordening is de bevoegdheid voor het colle-
ge opgenomen om nadere regels te stellen. De nadere regels bieden een	
uitwerking van specifieke bepalingen in de Verordening maatschappelijke	

hoorn.	De	openingstijden	zijn	te	vinden	op	onze	website	www.uithoorn.nl.	
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van	
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum	
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Beroep
Gedurende	de	termijn	van	terinzagelegging	kan	tegen	het	besluit	van	de	
gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met	
zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die	
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeen-
teraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de ge-
meenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van	
het ontwerp.
Beroep moet	schriftelijk	worden	ingesteld	bij	de	Afdeling	bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.	
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van	
een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voor-
zitter 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	
afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een	
voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een	
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeente-
raad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn,	8	juli	2020

VERLENGEN CAMERATOEZICHT ZIJDELVELD TER HOOGTE VAN 
NR 31
De	burgemeester	heeft	op	4	juni	jl.	besloten	het	cameratoezicht	op	het	Zij-
delveld te verlengen voor de duur van drie maanden. Dit is bekend gemaakt	
aan de direct belanghebbenden.

Het	aanwijzingsbesluit	heeft	betrekking	op	verlengen	van	het	cameratoe-
zicht ter hoogte van huisnummer 31 op Zijdelveld in Uithoorn. De camera	
wordt geplaatst ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en zal	
voor de duur van 3 maanden blijven staan. De verlenging van het camera-
toezicht is ingegaan per 5 juni 2020.	

ondersteuning	Uithoorn	2020/1.
Het	college	heeft	op	29	juni	2020	de	nadere	regels	maatschappelijke	on-
dersteuning Uithoorn 2020 vastgesteld en de nadere regels maatschap-
pelijke ondersteuning Uithoorn 2017 ingetrokken. De nadere regels treden	
op 1-7-2020 in werking.

VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN ‘VUURLIJN 15-21’
Burgemeester	en	wethouders	maken	op	grond	van	artikel	3.8	Wet	ruim-
telijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn verga-
dering van 25 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Vuurlijn 15-21’ als vervat	
in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn15en21-VG01gewijzigd	
heeft vastgesteld.

Toelichting bestemmingsplan
De	aanleiding	voor	het	opstellen	van	het	bestemmingsplan	Vuurlijn	15-21	
is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 24 juli 2019 is gesloten voor	
het perceel Vuurlijn 15-21. Daarin is voor de gemeente als verplichting op-
genomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee de	
geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situatie op het	
perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing twee ruim-
te voor ruimte woningen en een accommodatie voor recreatief nachtverblijf	
worden gerealiseerd, de bestaande bedrijfswoning aan de Vuurlijn 21 naar	
een burgerwoning wordt omgezet en de bestaande schuur aan de Vuurlijn	
21 wordt omgezet naar een accommodatie voor recreatief nachtverblijf. Het	
bestemmingsplan Vuurlijn 15-21 maakt de hierboven genoemde ontwikke-
lingen juridisch-planologisch mogelijk.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Het	bestemmingsplan	is	gewijzigd	vastgesteld.	De	wijziging	van	het	be-
stemmingsplan heeft betrekking op een ambtelijke wijziging. De ambtelij-
ke wijziging betreft aanpassingen in de toelichting in de paragrafen over	
het provinciaal beleid. Voor een overzicht van de ambtelijke wijziging wordt	
verwezen naar de Nota ambtelijke wijziging bij ontwerpbestemmingsplan	
Vuurlijn 15 – 21. Deze nota is bijgevoegd in het bestemmingsplan.

Ter inzage
Het	bestemmingsplan	en	het	raadsbesluit	liggen	met	ingang	van	9	juli	2020	
gedurende zes weken ter inzage. Deze stukken zijn digitaal te raadplegen	
op www.ruimtelijkeplannen.nl en zijn daarnaast gedurende de openingstij-
den in te zien in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uit-




