
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

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.

Iepenziekte 
Elk jaar controleert de gemeente 
Uithoorn bomen op hun levens-
vatbaarheid. Dit doen we via een 
extern bureau. Daarnaast contro-
leert de gemeente tussentijds ook 
zelf. Als blijkt dat een boom ziek is, 
wordt er ook gekeken naar het ge-
vaar wat deze boom voor de om-
geving kan opleveren. Het kan ge-
beuren dat een boom binnen zes 
maanden na inspectie gekapt 
moet worden. De boom kan om-
vallen of takken breken af. 
Op dit moment heerst er ook een 
Iepenziekte in de gemeente. Er 
zijn een aantal zieke Iepen vastge-
steld. Ook komen meldingen van 
inwoners binnen. Om verdere ver-
spreiding van de ziekte te voorko-
men worden deze Iepen gekapt. 

Besmettelijk
Een besmettelijke schimmel ver-
spreidt zich razendsnel door de 
hele boom en zorgt dat de boom 
sterft. Het kappen van de zieke 
boom is de enige oplossing om 

verdere verspreiding van de ie-
penziekte te voorkomen. Bij het 
kappen moet de bast van de ge-
kapte boom worden verwijderd. 
De stam moet zorgvuldig worden 
afgevoerd, omdat de schimmel an-
ders toch weer een kans krijgt. 

Herplanten 
Om het bomenbestand zoveel mo-
gelijk in stand te houden plant de 
gemeente in het najaar op deze 
plekken een nieuwe boom. De ge-
meente probeert zo veel mogelijk 
dezelfde locatie aan te houden en 
dezelfde boomsoort als dat is ge-
kapt, te herplanten.

Convenant Iepbestrijding
De gemeente heeft in samenwer-
king met de provincie Noord-Hol-
land een convenant ondertekend 
voor het bestrijden van Iepenziek-
te. De provinciale aanpak moet 
er voor zorgen dat het aantal zie-
ke bomen wordt teruggebracht tot 
maximaal 2%.

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, 
waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren toe-
genomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende ja-
ren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu en in de 
toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk in de re-
gio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlengen van 
de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn: de 
Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en 
sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de gemeentepagina 
houden wij u samen met de projectorganisatie op de hoogte aanleg van 
tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en werkzaamheden) over het project 
vindt u terug op www.uithoornlijn.nl.

20 juli: Blik op de bouw
Op woensdag 20 juli organiseert De Uithoornlijn van 15.00-17.00 
uur weer een Blik op de Bouw. Wilt u deelnemen aan deze rond-
leiding? Meldt u zich dan aan via de bekende contactgegevens.

De werkzaamheden in het gebied tussen de Boerlagelaan en halte Uit-
hoorn Centrum zijn nog in volle gang en worden afgerond op vrijdag 30 
september 2022. De eerdere planning was om de werkzaamheden al op 
1 augustus 2022 af te ronden. Door de verschuiving in de bouwplanning 
vanwege een vertraagde levering spoorstaven rijden de bussen van het 
busstation naar halte Uithoorn Centrum (of andersom) ook langer via de 
bekende omleidingsroute (via de Amsterdamseweg, de Wiegerbruin-
laan en de Alfons Ariënslaan, of andersom): tot en met 2 oktober 2022.

Hoewel de vakantie voor de deur staat, gaan de werkzaamheden voor 
de aanleg van de Uithoornlijn in juli en augustus gedeeltelijk door. Zo 
wordt onder andere gewerkt op het opstelterrein tussen Amstelveen 
en de N201 en op de busbaan. Welke werkzaamheden staan gepland 
voor juli?

Opstelterrein en N201
Op het opstelterrein wordt verder gewerkt aan de bescherming van de 
gasleiding. Deze werkzaamheden duren tot eind juli. Om de grond te 
verstevigen (inklinken), is eerder veel zand aangebracht op het terrein 
tussen het opstelterrein en de N201. Nu op veel plaatsen de benodig-
de zetting is gehaald, dus de grond is gestopt met inklinken, wordt het 
overtollige zand afgevoerd. Dit zand gebruikt de aannemer op andere 
locaties binnen het project opnieuw. Naast de N201 worden in juli heipa-
len aangebracht als fundering voor het nieuwe viaduct dat later over de 
weg heen gebouwd wordt.

Werkzaamheden in de bocht van de spoordijk
Vanaf maandag 18 juli beginnen de werkzaamheden in de bocht van de 
spoordijk. De spoordijk wordt tussen Buitendijks en Wederik verstevigd, 
zodat deze straks geschikt is voor de nieuwe tramlijn. Eerst graaft Du-
ra Vermeer de bovenste laag grond af, daarna brengt de aannemer een 
nieuwe laag zand aan. Boven op de nieuwe grondlaag wordt rond het 
voorjaar van 2023 het tramspoor aangelegd. Omdat het bouwverkeer 
vanaf de busbaan de spoordijk op rijdt, sluit de voetgangersdoorsteek 
over de overkluizing (van de waterleiding) tussen Wederik en het veldje 
achter Buitendijks definitief op 18 juli.

Omgeving busstation
Afgelopen maand zijn de busperrons aangepast naar de toekomstige si-
tuatie waarbij zowel de tram als de bussen gebruik maken van het bus-
station. In juli wordt het laatste busperron aangepast, in augustus komt 
er een tijdelijke in- en uitrit aan voor het bouwverkeer.

Viaduct Amsterdamseweg
In de tweede helft van juli 2022 wordt gewerkt aan de buitenkant van het 

viaduct Amsterdamseweg. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, 
is tussen maandag 18 en vrijdag 29 juli 2022 steeds één rijbaan van de 
Amsterdamseweg afgesloten en er geldt een om-en-om-regeling voor 
gemotoriseerd verkeer: verkeer maakt om en om gebruik van dezelf-
de rijbaan. Er staan verkeersregelaars om het verkeer te begeleiden.

Busstation/Boerlagelaan-halte Uithoorn-Centrum
De werkzaamheden op de busbaan tussen halte Uithoorn Centrum en 
de Boerlagelaan zijn nog in volle gang en worden afgerond op vrijdag 30 
september 2022. Door een vertraagde levering van de spoorstaven lo-
pen de werkzaamheden langer door. Ook de omleiding van de bussen 
duurt hiermee langer: tot en met zondag 2 oktober.

Halte Uithoorn Centrum
In juli brengt Dura Vermeer wisselverwarming aan en krijgt het metsel-
werk bij de tramhalte een vervolg. Ook wordt gewerkt aan de parkeer-
plaats bij de halte. Eind juli starten het plaatsen van de bovenleidings-
masten langs de trambaan. De bovenleidingsdraden worden in 2023 
over de hele tramlijn in één keer opgehangen.

Verwijderen fietsen uit stalling busstation voor 25 juli
Op en rond het busstation vinden werkzaamheden plaats voor de nieu-
we tramlijn. De fietsenstallingen aan de kant van de Boerlagelaan wor-
den verwijderd om een tijdelijke in- en uitrit te maken voor de bussen. 
De projectorganisatie verzoekt iedereen zijn of haar fiets uiterlijk zon-
dag 24 juli weg te halen. Aan de kant van de Beellaan komen extra fiet-
senstallingen om de fiets te stallen. ietsen die op 25 juli 6.00 uur niet 
weg zijn en met een ketting vast zitten aan de stalling, worden door 
handhaving van de gemeente Uithoorn verwijderd en naar de gemeen-
tewerf verplaatst. De gemeente Uithoorn organiseert kijkdagen, waar-
op fietseigenaren hun fiets op kunnen halen met sleutel of andere gege-
vens als bewijs van eigendom.

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over het 
project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Via 
de website kunt u zich aanmelden voor een automatische email-
notificatie als er een nieuwsbericht verschijnt op de website en de 
(maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u het project volgen 
via de BouwApp, acebook, en Instagram (zoek op Uithoornlijn). 
Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een onveilige situ-
atie rond de aanleg van de tramlijn? Neem dan contact op met de 
projectorganisatie via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl of 
telefonisch, via Whatsapp of SMS: 06-3872 7942. Weet u niet ze-
ker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U kunt altijd 
een melding doen via www.uithoorn.nl/melding. 

Bronvermelding / Foto’s: Dura Vermeer/Jorrit Lousberg

AANLEG TRAMBAAN EN OMLEIDING BUSVERKEER 
DUURT TOT EN MET ZONDAG 2 OKTOBER 2022

WERKZAAMHEDEN IN JULI

WWW.UITHOORN.NL



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

Sinds de start van de werkzaam-
heden in april 2021, is Liesbeth 
een bekend gezicht in het cen-
trum. Liesbeth: ‘Als omgevings-
manager kan ik de overlast niet 
wegnemen, maar wel helpen mee-
denken en iedereen zo goed mo-
gelijk informeren. En dat heb ik de 
afgelopen periode zo goed moge-
lijk en met veel plezier gedaan’. 
Liesbeth gaat per 1 augustus bij 
een andere organisatie aan de 
slag als omgevingsmanager. Via 
de BouwApp, social media en de 
gemeentepagina blijven we u op 
de hoogte houden van de werk-
zaamheden. Met het vertrek van 

Liesbeth verandert wel de manier 
waarop u contact kunt opnemen. 
Heeft u vragen over de werkzaam-
heden? Stel deze dan via de Bou-
wApp of mail uw vraag naar ver-
keersplancentrum@uithoorn.nl. 

BEREIKBAARHEID VAN HET PROJECT VERKEERSPLAN 
 CENTRUM UITHOORN VERANDERT PER 1 AUGUSTUS

WERKZAAMHEDEN EN AFSLUITING BOVENKERKERWEG 
 (N521)

AFSLUITING ZIJDELWEG (N521) - GROTE OMLEIDING 
 BUSLIJNEN CONNEXXION VAN ZATERDAG 16 T/M 
 VRIJDAG 22 JULI

VERWIJDEREN BOOM BIJ DE AMSTERDAMSEWEG
Op 8 juli is er 1 boom verwijderd 
op het talud van de busbaan ter 
hoogte van de Amsterdamseweg. 
Het gaat hierbij om een Eik met 
een stamdiameter van 28cm. Het 

verwijderen is nodig voor de re-
alisatie van de Uithoornlijn. Voor 
de te verwijderen boom wordt een 
nieuwe boom in de nabijheid aan-
geplant.

De provincie Noord-Holland her-
stelt het wegdek van de Boven-
kerkerweg (N521) tussen Amstel-
veen en Uithoorn. Ook voert de 
aannemer reparaties uit aan het 
naastgelegen fietspad. Voor de 
werkzaamheden wordt de N521 
afgesloten van 16 juli tot en met 
22 juli 2022. Doorgaand verkeer 
wordt omgeleid en moet rekening 
houden met extra reistijd. 

In het wegdek van de Bovenker-
kerweg (N521) zijn op meerde-
re delen scheuren en kuilen. De 
maximum snelheid op de weg is 
daarom teruggebracht naar 30 
km per uur. Om de weg weer voor 
80 km per uur veilig te maken, 
worden de kuilen gevuld en het 
asfalt vervangen. Ook voert de 
aannemer reparaties uit aan het 
naastgelegen fi etspad.  

Afsluiting Bovenkerkerweg van 
16 tot en met 22 juli 
De herstelwerkzaamheden vin-
den plaats van zaterdag 16 juli 
(07.00 uur) tot en met vrijdag 22 

juli (17.00 uur). Tijdens deze pe-
riode is de N521 in beide richtin-
gen afgesloten tussen de Burge-
meester Wiegelweg en de T-split-
sing Bovenkerkerweg/Zijdelweg 
(hectometerpaal 0.0 en 1.0). 

Omleiding via de Legmeerdijk 
Tijdens de afsluiting van de Bo-
venkerkerweg worden de nood- 
en hulpdiensten, fi etsers en voet-
gangers onder begeleiding van 
verkeersregelaars langs de werk-
zaamheden geleid. Al het door-
gaande (gemotoriseerd) verkeer 
wordt omgeleid via de Benelux-
baan, Legmeerdijk (N231) en de 
N201 (en vice versa). Voor het 
busvervoer geldt een aangepaste 
dienstregeling. Deze is te vinden 
op www.connexxion.nl.

Meer informatie
Met vragen kunnen weggebrui-
kers en omwonende contact op-
nemen met het servicepunt van 
de provincie via telefoonnummer: 
0800-0200600 (gratis) of per mail: 
servicepunt@noord-holland.nl. 

Dit heeft ook gevolgen voor de 
buslijnen van Connexxion in Am-
stelveen en Uithoorn. De buslijnen 
174, 274, 347, 348 en N47 zullen 
een andere route rijden, een inge-
korte route rijden of helemaal niet 
rijden. Als alternatief voor de (ver-
vallen) buslijnen rijden er pendel-
diensten in Amstelveen en Uit-
hoorn. De wijzigingen voor de bus-
lijnen 174, 274, 347, 348 en N47 
en de pendeldiensten 947 en 974 
worden hieronder benoemd:

Lijn 174:
In Uithoorn rijdt lijn 174 in beide 
richtingen een ingekorte route tus-
sen Amstelplein en busstation Uit-
hoorn. Op de laatstgenoemde hal-
te kan er worden overgestapt op 
Pendel 947.

Pendel 947:
Pendel 947 rijdt de route van Bus-
station Uithoorn tot de Arthur van 
Schendellaan. Vervolgens rijdt 
Pendel 947 via de N201 en de Leg-
meerdijk richting Amstelveen. 
Op halte Nieuw Oosteinde kan 
worden overgestapt op lijnen 357 
en 358 richting Amstelveen Bus-
station, Amsterdam Centrum, VU 
en Zuid. Op halte Burgemeester 
Wiegelweg kan worden overge-
stapt op lijn 199 richting Amstel-
land Ziekenhuis en Amstelveen 
Centrum. Lijn 947 rijdt door tot aan 
halte Poortwachter. Dit is de eind-
halte. Daar kan worden overge-

stapt op Sneltramlijn 25 richting 
Amstelveen Centrum en Amster-
dam Zuid.

Pendel 974:
In Amstelveen rijdt lijn 174 een be-
perkte route onder lijnnummer 974. 
Er wordt gereden in een ‘lus’ via de 
volgende haltes: Amstelveen, Bus-
station, Keizer Karelplein, Linden-
laan, Oakpark, Raadhuis, Raad-
huis/Dorpsstraat, KLM Hoofdkan-
toor, Molenweg, Oude Karselaan, 
Prins Bernhardlaan, Julianapark, 
Laan Walcheren, Zonnestein, 
Graaf Aelbrechtlaan, Gr. van Prin-
stererlaan, Heemraadschapslaan 
en Amstelveen Busstation.

Lijn 274:
Lijn 274 vervalt in zijn geheel.

Lijn 347/348:
Lijn 347/348 rijden niet en worden 
deels vervangen door Pendel 947.

Nachtlijn N47:
Nachtlijn N47 vertrekt op zaterdag 
16 juli en donderdag 21 juli 10 mi-
nuten later vanaf Uithoorn Bussta-
tion en heeft als eindhalte Elands-
gracht.

De bovengenoemde omleidingen 
zijn van toepassing in beide richtin-
gen. Op de website van Connexxi-
on (www.connexxion.nl/zijdelweg) 
staat de meest actuele routeinfor-
matie over de aanpassingen. 

Van zaterdag 16 juli t/m vrijdag 22 
juli is de Zijdelweg (N521), tussen 
Uithoorn en Amstelveen, vanwe-
ge werkzaamheden in beide rich-

tingen volledig afgesloten voor het 
doorgaand verkeer. De provincie 
Noord-Holland voert deze werk-
zaamheden uit. 

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 
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 ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. In 
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betref-
fende 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 beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector 
bestuursrecht van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt ver-
meld bij de betreffende publicatie. Voor de behandeling van uw be-
roepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gel-
den en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw be-
roepsschrift 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). Bij welke 
rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een ver-
zoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/be-
roepsschrift, 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 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.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-067928, Jaagpad 6, het bouwen van een nieuwe woning. (ontvan-

gen 27-06-2022);
• 2022-067911, Boterdijk, het aanleggen van een dam met duiker. (ont-

vangen 27-06-2022);
• 2022-067847, Boterdijk 182, het plaatsen van een verdieping op de uit-

bouw. (ontvangen 27-06-2022);
• 2022-070401, Hoofdweg 77, het omzetten van een bedrijfswoning naar 

een plattelandswoning. (ontvangen 06-07-2022).
Uithoorn
• 2022-067934, Colijnlaan 12, het plaatsen van een dakkapel. (ontvan-

gen 28-06-2022);
• 2022-068997, Sportlaan 17, het plaatsen van een in/uitrit. (ontvangen 

30-06-2022);
• 2022-068992, Ebro 182, het plaatsen van zonnepanelen. (ontvangen 

29-06-2022);
• 2022-069399, Ebro 130, het plaatsen van een dakkapel, (ontvangen 

01-07-2022);
• 2022-070373, Industrieweg 17, het kappen van 3 bomen. (ontvangen 

05-07-2022;
• 2022-070382, Nijhoffl aan 2. Het plaatsen van een warmtepomp buiten-

unit. (ontvangen 05-07-2022);
• 2022-070393, Eems 97, het plaatsen van een dakkapel, (ontvangen 05-

07-2022).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2022-065133, Jaagpad 13, het verbouwen en verduurzamen van 

de woning. (ingetrokken, verzonden 20-06-2022).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
Uithoorn
• 2022-046833, Fermoor 2, het uitbreiden van de hoekwoning (verzon-

den 24-06-2022).

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
• 2022-053887, Noorddammerweg 30, het aanleggen van padelbanen 

(verzonden 04-07-2022);
• 2022-053895, Boterdijk 84, het vervangen van de bestaande brug voor 

een nieuwe brug (verzonden 06-07-2022).
Uithoorn
• 2022-056925, Ebro 60 en Ebro 62, het uitbouwen van de woningen aan 

de voorzijde (verzonden 05-07-2022);
• 2022-058587, Amsteldijk-Noord 81, het plaatsen van een dakopbouw 

(verzonden 05-07-2022);
• 2022-047238, Johan de Wittlaan 85, het wijzigen van de trap, de vide en 

de vloer en een constructieve muurdoorbraak (verzonden 06-07-2022);
• 2022-047252, Joh. Enschedeweg 21, het uitbreiden van de bedrijfs-

ruimte en het realiseren van een laadkuil  (verzonden 06-07-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN - INGEDIENDE AANVRAGEN 
OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-066142, Randhoornweg 100, aanvraag evenementenvergunning 

voor zomervakantie Buitenschoolse Opvang Solidoe van 26 juli t/m 18 
augustus 2022 (ontvangen 23-06-2022);

• 222-067177, Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evene-
mentenvergunning Kofferbakmarkt op 28 augustus 2022 (ontvangen 
27-06-2022);

• 2022-067742, Amstel-Drecht Regatta, aanvraag vergunning klein eve-
nement voor URKV Michiel de Ruyter op 2 oktober 2022 (ontvangen 
27-06-2022);

• 2022-067755, Zijdelwaardplein 52A, wijziging leidinggevende alcohol-
wetvergunning (ontvangen 28-06-2022); 

• 2022-069749, Cort van de Lindenplein 5, het aanvragen van een exploi-
tatievergunning. (ontvangen 05-07-2022);

• 2022-069511, Molenlaan 30, het melden van een klein evenement, de 
opening van de brandweeroefenlocatie op 27 augustus 2022. (ontvan-
gen 04-07-2022);

• 2022-070486, Laan van Meerwijk16, het plaatsen van 2 afvalcontainers 
van 1 juli t/m 19 augustus 2022. (ontvangen 30-06-2022).

• Rectificatie: 2022-064651, Evenemententerrein Legmeer-West, het 
aanvragen van een vergunning artikel 35 alcoholwet voor  “All Ameri-
can Sunday” op 24 juni 2022. De datum is 24 juli 2022. (ontvangen 20-
06-2022); 

• Rectificatie: 2022-054806, Evenemententerrein Legmeer-West, het 
aanvragen van een evenementenvergunning voor “All American Sun-
day” op 24 juni 2022. De datum is 24 juli 2022 (ontvangen 08-06-2022).

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
• 2022-055751, Vuurlijn 24, evenementenvergunning Jeugdweekend 

HSV Thamen van 15-17 juli 2022 (verzonden 01-07-2022);
• 2022-054322, Evenementenlaan, ontheffi ng voor het verstrekken van 

zwak-alcoholhoudende drank van 3 tot en met 7 augustus 2022 (ver-
zonden 06-07-2022).

Uithoorn
• 2022-041872, Petrus Steenkampweg, ontheffi ng geluidhinder voor de 

periode van 23 tot en met 30 september 2022 (verzonden 24-06-2022);
• 2022-066457, Staringlaan 37, het plaatsen van een afvalcontainer op 1 

juni 2022 (verzonden op 28-06-2022);
• 2022-065835, Amsterdamseweg/Petrus Steenkampweg, ontheffi ng ge-

luidhinder op 10 en 17 juli 2022 (verzonden 28-06-2022);
• 2022-058862, Op de Klucht, evenementenvergunning voor de onthul-

ling van een beeld op 6 juli 2022 (verzonden 30-06-2022);
• 2022-064651, evenemententerrein Legmeer-West, ontheffi ng voor het 

verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op zondag 24 juli 2022 
(verzonden 06-07-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2022-064043, Rode Klaver, Madelief, Bijvoet en Marktplein, het maken 

van fi lmopnamen op donderdag 7 juli 2022 (verzonden 23-06-2022);
• 2022-065045, Zijdelveld 54, incidentele festiviteit op zondag 3 juli 2022 

(verzonden 24-06-2022);
• 2022-052195, Wilhelminakade 3, incidentele festiviteit op vrijdag 22 ju-

li 2022 (verzonden 04-07-2022);
• 2022-068070, Den Uyllaan 4, verklaring van geen bezwaar voor het or-

ganiseren van het Slotfeest van Vakcollege Thamen op donderdag 14 
juli 2022 (verzonden 05-07-2022).

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.
• Horecavisie, de ontwerp visie Recreatie en Toerisme, ontwerp Omge-

vingsvisie Uithoorn 2040 en ontwerp gebiedsvisie Groene recreatieve 
verbindingszone (GRZ). Inzageperiode vanaf 2 juni tot en met 13 juli 
2022. Inlichtingen bij J. Verweij, Afdeling wonen en Werken (0297) 513 
111.

• Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan en aanvraag omgevings-
vergunning Aldi Vastgoed B.V. Inzageperiode van donderdag 30 juni t/m 
woensdag 10 augustus 2022. Inlichtingen bij. S. Meulenbelt, Afdeling 
wonen en Werken (0297) 513 111.

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

• Het ontwerpbestemmingsplan Dwarsweg 15 De Kwakel. Inzageperio-
de van 13 juli 2022 tot en met 10 augustus 2022. Inlichtingen bij J. dos 
Santos, Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN

VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Om mensen met een loopbeperking in staat te stellen zoveel mogelijk deel 
te nemen aan het maatschappelijk verkeer worden voor hen gehandicap-
tenparkeerplaatsen ingesteld. Daarom is besloten om voor een aanvraag 
een gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen. Het gaat hier om de (om-
geving van de) volgende locatie:
• Flevomeer 18
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot zes weken na publicatie bezwaar maken te-
gen een verkeersbesluit. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de 
gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uit-
hoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar 
www.officielebekendmakingen.nl 

INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN DWARSWEG 15, 
DE KWAKEL
Toelichting
Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is herinrichting van 
het bedrijf Hilverdaflorist dat is gevestigd aan de Dwarsweg 15 te De wa-
kel. De bedrijfsvoering is nu verspreid over twee locaties; na een herinrich-
ting wordt de bedrijfsvoering geconcentreerd op het perceel aan de Dwars-
weg 15. Naast de herinrichting is ook sprake van een uitbreiding van de be-
drijfsruimte. In dit gedeelte zal alle uitgaande goederenstroom plaatsvin-
den, met extra docks met laad- en loskuil. In de nieuwe bedrijfsruimte zal 
een verdiepingsvloer worden gerealiseerd en worden, naast de verwer-
kingsruimte met opslag en koelcel, ook laboratoria, kantoren en presenta-
tieruimte gerealiseerd. De laboratoria worden gebruikt voor de benodigde 
R&D activiteiten van het bedrijf. De presentatieruimte is geschikt om aan 
een breed publiek te laten zien wat het bedrijf doet. Het plangebied wordt 
aan de noordwestzijde begrensd door de Hoofdweg, aan de noordoostzij-
de begrensd door agrarisch glastuinbouwgebied, aan de zuidoostzijde be-
grensd door de Achterweg en aan de zuidwestzijde door de Dwarsweg. 

Zienswijze
Het ontwerpbestemmingsplan Dwarsweg 15, De wakel ligt in het kader 
van de inspraakprocedure van 13 juli 2022 tot en met 10 augustus 2022 ter 
inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk 
informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerp bestem-
mingsplan is, met ingang van 6 juli 2022, digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakre-
actie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 
8, 1420 AA Uithoorn). 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingplan formeel 
in procedure gebracht en naar verwachting vastgesteld in de vergadering 
van de gemeenteraad van 22 december 2022. In De Nieuwe Meerbode, 
het Gemeenteblad en op www.ruimtelijkeplannen.nl volgen nadere be-
kendmakingen over de  procedure voor dit bestemmingsplan. Het bestem-
mingsplan zal na vaststelling worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Uithoorn, 13 juli 2022

WWW.UITHOORN.NL




