
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 of een vaccinatieafspraak maken 
 https://coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) 
 of 0800-1702 (vaccinatieafspraak)
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona 
 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
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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! 

 

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-am-
sterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers het 
aantal gezette vaccinaties en het aantal afgenomen en positieve coro-
natesten in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Hier-
onder vermelden wij de gegevens van de gemeente Uithoorn. Voor 
meer informatie en cijfers kunt u naar het genoemde webadres gaan.

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
•	 436.567	inwoners	van	de	VRAA	zijn	volledig	gevaccineerd
•	 248.411	inwoners	van	de	VRAA	zijn	gedeeltelijk	gevaccineerd
Aantal inwoners van de VRAA van 12 jaar en ouder: 941.550

Uithoorn Volledig Gedeeltelijk  Vaccinatie  Vaccinatie 
  gevac. gevac. (1/2) gepland nog niet gepland
Week 26 36% 25% 6% 32%

Positief geteste personen
In week 26 (28 juni t/m 4 juli) is het aantal positief geteste mensen in 
Amsterdam-Amstelland toegenomen met 145% vergeleken met de 
week daarvoor. In Uithoorn bleef het aantal meldingen ongeveer gelijk 
en in de overige gemeenten nam het aantal meldingen toe. Uithoorn 
bevond	zich	binnen	het	risiconiveau	‘Waakzaam’,	de	overige	gemeen-
ten	bevonden	zich	binnen	het	risiconiveau	‘Zorgelijk’.

Cijfers gemeente Uithoorn
Week 26   Week 25 
Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
8 27  9 30

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelo-
pen week bij een GGD-testlocatie liet testen was 75% hoger dan de 
week ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag nam toe 
naar 8,7%. In Ouder-Amstel werd de afgelopen week ongeveer even-
veel getest als de week ervoor en in de overige gemeenten nam het 
aantal testen toe.

Cijfers gemeente Uithoorn
Week 26   Week 25 
Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
336 1.135  268 905

Nu het aantal coronabesmettingen snel stijgt, worden maatregelen 
aangescherpt. De maatregelen zijn op zaterdag 10 juli in gegaan en 
gelden tot en met vrijdag 13 augustus.

De nieuwe maatregelen
•	 Discotheken	en	clubs	gaan	dicht.
•	 Cafés	en	restaurants	blijven	open	op	voorwaarde	dat	iedereen	
 een zitplaats heeft en op 1,5 meter van elkaar zit.
•	 Cafés	en	restaurants	moeten	om	middernacht	dicht.
 Grote schermen en livemuziek zijn verboden.
•	 Meerdaagse	evenementen	mogen	niet.	Hierbij	wordt	geen	
 onderscheid gemaakt tussen evenementen binnen en buiten.
•	 Eendaagse	evenementen	mogen	alleen	doorgaan	als	het	
 evenement alleen zitplaatsen aanbiedt.
•	 Een	toegangstest	is	vanaf	13	juli	24	uur	geldig.	Dit	was	40	uur.

Een overzicht van alle maatregelen staat op www.rijksoverheid.nl 

Basisregels
De basisregels blijven belangrijk: houd 1,5 meter afstand, laat je testen 
bij klachten, geef elkaar de ruimte en blijf thuis bij gezondheidsklachten. 
Heeft u vakantieplannen? 
Ga wijs op reis. Want reizen is en blijft een risico. 
Check het reisadvies Nederlandwereldwijd.nl

Actuele coronacijfers gemeente 
Uithoorn week 26 

Aanscherping maatregelen 
vanaf 10 juli

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 bekijken 
wanneer u een uitnodiging kunt krijgen voor de coronavaccinatie. Ook 
ziet u waar u de coronaprik kunt halen en welk vaccin u waarschijn-
lijk krijgt. Benieuwd wanneer u de vaccinatie ontvangt? Bekijk de vra-
genlijst op rijksoverheid.nl/coronavirus of regel een afspraak via www.
coronatest.nl. 

Nieuwe vaccinatielocatie vlakbij Uithoorn 
Er is een nieuwe vaccinatielocatie van de GGD Amsterdam-Amstel-
land geopend aan de Bovenkerkerweg 6-8 in Amstelveen. Voor inwo-
ners uit de gemeente Uithoorn is deze locatie goed en snel te bereiken. 
Deze locatie is opgenomen in het afsprakensysteem.

Met de app bewijst u dat u gevaccineerd bent, dat u negatief op coro-
na getest bent of dat u recent al corona gehad hebt. U kunt Corona-
Check gebruiken voor toegang tot bepaalde locaties. En om internatio-
naal te reizen binnen de EU. Download de Coronacheckapp in de app-
stores op uw mobiele telefoon. Een bewijs op papier is handig als u 
geen smartphone heeft. U kunt een bewijs maken van een vaccinatie, 
een herstel en/of van een testuitslag via https://coronacheck.nl/nl/print  

Coronacheckapp

Vaccinatieafspraak maken



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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	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.
•	 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	donder-
dag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021. Inlichtingen bij A. Ste-
vens, 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 ju-
li 2021 Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 
111. 

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
•	 2021-061475,	Iepenlaan	29,	het	plaatsen	van	schoeiing.	(ontvangen	24-

06-21);
•	 2021-064514,	Hoofdweg	127,	het	slopen	van	een	kas	en	nieuwbouw	kas	

en bedrijfsruimte. (ontvangen 02-07-2021);
•	 2021-064483,	Achterweg	28,	het	wijzigen	van	een	bedrijfswoning	in	een	

plattelandswoning. (ontvangen 02-07-2021);
•	 2021-065146,	Boterdijk	77,	interne	verbouwing	en	plaatsen	van	een	dak-

kapel. (ontvangen 05-07-2021);
•	 2021-065153,	Thamerweg	67,	het	aanbouwen	en	uitbouwen	van	de	wo-

ning. (ontvangen 05-07-2021);
•	 2021-065519,	Drechtdijk	73A,	het	plaatsen	van	een	nieuwe	loods.	(ont-

vangen 06-07-2021).
Uithoorn
•	 2021-061487,	Eendracht	43,	het	uitbouwen	van	de	woning.	(ontvangen	

24-06-2021);
•	 2021-061671,	Grauwe	Gans	72,	het	plaatsen	van	een	dakuitbouw.	(ont-

vangen 25-06-2021);
•	 2021-062713,	Brederodelaan	46,	het	plaatsen	van	een	dakkapel.	(ont-

vangen 28-06-2021);
•	 2021-062710,	Grauwe	Gans	60,	het	plaatsen	van	een	dakopbouw.	(ont-

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	officiële	
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op htt-
ps://zoek.officielebekendmakingen.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 
inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek 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 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 schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik	wordt	gemaakt	van	de	vergunning,	kan	een	‘voorlopige	voor-
ziening’	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	griffiekosten	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	‘voor-
lopige	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, 
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vangen 28-06-2021);
•	 2021-064681,	Amstelplein,	Legmeerplein,	het	tijdelijk	wijzigen	van	ge-

bruik openbare weg. (ontvangen 02-07-2021);
•	 2021-064665,	Anna	Blamanlaan,	het	inrichten	van	een	bouwplaats.	(ont-

vangen 02-07-2021).

 BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
 OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van 
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u 
in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
•	 2021-040118,	Nicolaas	Beetslaan	47,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	en	

verhogen van het dak (buiten behandeling, verzonden 05-07-2021).

 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
•	 2021-035027,	Noorddammerweg	68,	het	wijzigen	van	de	functie	van	de	

woning (verzonden 28-06-2021); 
•	 2021-031977,	Achterweg	50,	het	verbreden	van	een	dam	(verzonden	25-

06-2021)
•	 2021-048703,	Anemoonlaan	59,	het	parkeren	in	de	voortuin	(verzonden	

30-06-2021);
•	 2021-035022,	Achterweg	20,	het	uitbreiden	van	de	verwerking/bedrijfs-

ruimte (verzonden 05-07-2021)
•	 2021-023705,	Drechtdijk	46,	het	wijzigen	van	de	gevels	(verzonden	08-

07-2021).
Uithoorn
•	 2021-042753,	Blauwe	Gans	10,	het	realiseren	van	een	dakopbouw	(ver-

zonden 28-06-2021);
•	 2021-055793,	Zijdelweg	op	masten	74	en	81,	het	plaatsen	van	lichtmast-

reclame (verzonden 28-06-2021); 
•	 2021-051637,	Langs	de	Baan	12,	het	vervangen	van	een	kozijn	(verzon-

den 05-07-2021);
•	 2021-052022,	Amstelplein	27,	het	plaatsen	van	een	medicijnen	uitgifte	

automaat (verzonden 07-07-2021).

 INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
•	 2021-061781,	driehoeksreclamenborden	voor	de	campagne	“vrijwilli-

gersmarkt” 2021”, van 06 september t/m 20 september 2021. (Ontvan-
gen 25-06-2021);

•	 2021-063242,	driehoeksreclamenborden	en	een	spandoek	voor	“Kooy-
man Polderloop” van 16 juli t/m 29 juli 2021. (ontvangen 30-06-2021);

•	 2021-065215,	Locatie	Legmeervogels	“Solidoe	Summer	event”,	van	19	
juli t/m 13 augustus 2021. (ontvangen 06-07-2021);

•	 2021-065366,	Haas	1-15,	aanvraag	buurt	BBQ.	(ontvangen	06-07-2021);
•	 2021-065196,	het	aanvragen	van	een	standplaatsvergunning	voor	een	

oliebollenkraam. (ontvangen 06-07-2021).

Wist je 
dat?

Uithoorn voor Elkaar helpt 
mensen uit Uithoorn en De 
Kwakel die de grip op hun ad-
ministratie	en	financiën	heb-
ben	verloren.	Zo’n	twintig	bud-
getcoaches hebben inmiddels 
al	zo’n	tachtig	mensen	gehol-
pen. Het probleem is vaak dat 
mensen	zeggen:	‘Ik	kom	er	zelf	
wel	uit.’	Met	als	gevolg	dat	de	
geldzorgen	toenemen.	Zon-
de! Kom in actie en vraag om 
hulp. Deze getrainde vrijwilli-
gers helpen bij budgetteren en 
besparen, het in kaart brengen 
van de inkomsten en uitgaven, 
het maken van betalingsaf-
spraken en de weg vinden in 
het doolhof van instanties en 
regelingen. Een inwoner laat 
weten:	“Nu	ik	weet	waar	ik	aan	

toe ben, kan ik eindelijk weer 
rustig slapen”. Een van de vrij-
willigers	vertelt:	“Het	kan	ieder-
een overkomen. Door een ver-
andering in je leven, staat alles 
ineens op zijn kop. Het verlies 
van een baan, het verbreken 
van een relatie, de komst van 
een kind of het (bijna) met pen-
sioen gaan. Deze gebeurtenis-
sen zorgen ervoor dat naast 
het verdriet of de stress, ook 
het	financiële	plaatje	er	ineens	
heel anders uit gaat zien. Niet 
iedereen heeft een voldoende 
buffer om dit op te kunnen van-
gen. Ik help dan om overzicht 
te scheppen en naar mogelijk-
heden	te	zoeken.	Zijn	er	rege-
lingen of toeslagen waar nog 
geen gebruik van wordt ge-
maakt? Of kan er op bepaalde 
kosten worden bespaard?” Er 
is nog ruimte voor nieuwe aan-
meldingen. 

Meer informatie: Coördinatoren Danielle Franken en 
Erik Brons; www.uithoornvoorelkaar.nu. Of: (0297) - 303044.

Uithoorn verandert snel, ook op 
verkeersgebied. Er komen steeds 
meer	elektrische	auto’s	en	fietsen,	
het wordt drukker met parkeren en 
we gaan meer wandelen en fiet-
sen. Daarom gaat de gemeente 
Uithoorn aan de slag met het ver-
keersbeleid (de mobiliteit). 

Wilt u uw mening geven? Vul dan 
de enquête in (ca 15 minuten) en 
help ons om de mobiliteitsplannen 
van de toekomst vorm te geven! 
U vindt de enquête op www.uit-
hoorndenktmee.nl onder projec-
ten, mobiliteitsvisie of u kunt de 
QR-code scannen. 

Doe mee aan de 
mobiliteitsenquête

Onder	het	motto	“Jouw	gemeen-
te, jouw zaak” biedt gemeente Uit-
hoorn ook in 2021 gratis de cursus 
Politiek Actief aan. Deelnemers le-
ren	debatteren	en	efficiënt	invloed	
uitoefenen op de lokale politiek. De 
afgelopen jaren was deze cursus 
erg populair en zat het ook snel vol.
 
Cursus Politiek Actief
Naast theoretische kennis, komen 
ook vaardigheden zoals debatteren 
en lobbyen bij de gemeente aan de 
orde. Gastdocenten geven presen-
taties en uiteraard worden ook lo-
kale politici en bestuurders uitgeno-
digd om ervaringen uit de praktijk 
te laten horen. Als afsluiting van de 
cursus bezoeken de deelnemers 
een raadsvergadering.

Voor wie
De cursus Politiek Actief is bedoeld 
voor iedereen die erover nadenkt 
politiek actief te worden, maar 
nog niet precies weet wat de mo-
gelijkheden zijn. Daarnaast is de 
cursus ook zeer geschikt voor in-
woners die willen weten hoe zij 
meer invloed kunnen uitoefe-
nen op de lokale besluitvorming.  

Maar ook degene die gewoon 
nieuwsgierig is en wel eens wil we-
ten hoe die lokale politiek nu eigen-
lijk werkt, is van harte welkom!

Programma
De cursus Politiek Actief gaat 26 
oktober 2021 beginnen en bestaat 
uit vijf bijeenkomsten met elk een 
eigen thema. De cursus duurt tot en 
met 23 december en is van 19.30 - 
22.00 uur. Bekijk het volledige cur-
susprogramma met de verschillen-
de	thema’s	op	www.uithoorn.nl	

Aanmelden 
Aanmelden kan tot en met 15 ok-
tober 2021 bij Hans van Leeuwen, 
raadsgriffier	van	Uithoorn,	via	grif-
fie@uithoorn.nl.	Er	is	een	beperkt	
aantal plekken beschikbaar, dus 
vol = vol.

Let op!
Vanzelfsprekend worden tijdens 
de cursus alle dan geldende coro-
na-maatregelen in acht genomen. 
Zo	nodig	wordt	de	cursus	op	een	
andere (digitale) manier aangebo-
den of, in het uiterste geval, gean-
nuleerd.

Voor inwoners Uithoorn en De Kwakel
Gratis cursus Politiek Actie

Op twee avonden, 6 juli online en 
7 juli live, hebben Buurtbeheer 
De Legmeer, Thamen Sport en 
gemeente een informatiebijeen-
komst gehouden om inwoners te 
ontvangen en te vertellen over de 

mogelijke inrichting van het ge-
bied in Legmeer-West, tussen de 
nieuwe tramlijn op de oude spoor-
dijk en de huidige sportvelden. Het 
is een behoorlijke ingewikkelde 
puzzel. Dat bleek ook tijdens de-

Terugblik naar bijeenkomsten 
Vervolgonderzoek Wonen, 
sporten en recreëren 

In plaats van 
bloemen...

...verhandelen sommigen 
in onze sierteeltsector ook 
criminele zaken. 

Voorkom drugssmokkel, 
arbeidsuitbuiting, fraude of 
witwassen.

Deel verdachte signalen 
anoniem.

ze avonden. Wat de één een wen-
selijke richting vond, werd door de 
ander juist als minder wenselijk 
gezien. Hierdoor ontstonden boei-
ende gesprekken. Buurtbeheer De 
Legmeer ziet hier graag een groen 
knooppunt voor de wijk om de te-
ruglopende leefbaarheid te verbe-
teren. 

Verhuizen sportvelden
De gemeente onderzoekt of ook 
de sportvelden van Thamen honk- 
en softbal en jeu-de-boules-ver-
eniging Boule Union Thamen 
(Thamen Sport) hierheen kun-
nen	verhuizen.	Zo	komt	schaar-
se grond vrij voor woningbouw in 
De Kwakel, een van de laatst over-
gebleven bouwlocaties binnen de 
beperkingen van Schiphol. Inwo-
ners van de hele Legmeer waren 
via een brief uitgenodigd.  Ook an-
dere inwoners waren van harte 
welkom. 

Interview buurtbeheer in 
de Meerbode
In de Nieuwe Meerbode van 30 ju-
ni is een interview gehouden met 
de besturen van Buurtbeheer De 
Legmeer, Thamen Sport en de ge-
meente. In de digitale uitgave van 
de Nieuwe Meerbode kunt u dit 
nog teruglezen. Daar stond daar 
ook de uitnodiging om de informa-
tiebijeenkomsten te kunnen be-
zoeken. Bent u niet geweest, kijk 
op www.uithoorndenktmee.nl naar 
het filmpje voor een goed beeld 
over wat de denkrichting is. 

Vragenlijst
Wilt u dan daarna de vragenlijst 
invullen? Hierin kunt u aangeven 
wat u ervan vindt. Wij willen zo-
veel mogelijk reacties en menin-
gen verzamelen. U kunt tot 21 juli 
de vragenlijst invullen. We bedan-
ken alle inwoners die de informa-
tiebijeenkomsten hebben bezocht.




