
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

WWW.UITHOORN.NL

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
•	 341.700	inwoners	van	de	VRAA	zijn	volledig	gevaccineerd
•	 220.658	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%
Week 28 45% 22% 2% 31%

Positief geteste personen
In week 28 (12 juli t/m 18 juli) is het aantal positief geteste mensen 
in Amsterdam-Amstelland toegenomen met 24% vergeleken met de 
week daarvoor. In de gemeenten Amsterdam en Diemen nam het aan-
tal meldingen toe en in de overige gemeenten nam het aantal meldin-
gen	af.	Alle	gemeenten	bevonden	zich	binnen	het	risiconiveau	‘Zeer	
Ernstig’.

Cijfers gemeente Uithoorn
Week 28   Week 25 
Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
129 436  147 497

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 143% hoger dan de week 
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag nam toe naar 
23%. In alle gemeenten nam het aantal testen toe.

Cijfers gemeente Uithoorn
Week 28   Week 27 
Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
719 2.429  958 3.236

Nu het aantal coronabesmettingen snel stijgt, worden maatregelen 
aangescherpt. De maatregelen zijn op zaterdag 10 juli ingegaan 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	scher-

men en livemuziek zijn verboden.
•	 Meerdaagse	evenementen	mogen	niet.	Hierbij	wordt	geen	onder-

scheid gemaakt tussen evenementen binnen en buiten.
•	 Eendaagse	evenementen	mogen	alleen	doorgaan	als	het	evene-

ment 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

Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt 
voor een onzekere zomer. Daarom gelden van 10 juli tot en met 13 au-
gustus uit voorzorg extra maatregelen voor het organiseren van eve-
nementen, klein of groot, om verspreiding van het coronavirus te voor-
komen. verantwoord evenement organiseert.

Coronaprotocol
Er wordt meer van u gevraagd dan regulier, zo moet u (vanaf 10 juli) 
voor de evenementen die mogelijk zijn, een goed coronaplan in leve-
ren. Hierin omschrijft u welke maatregelen u neemt zodat u een veilig 
en verantwoord evenement organiseert. 
Zolang	er	voor	evenementen	beperkingen	gelden	in	verband	met	co-
rona moet een coronaprotocol indienen. Daarom is het maken van een 
melding voor een evenement nu even niet mogelijk en moet u deze 
ook als aanvraag evenementenvergunning bij ons indienen. 
Op de website van www.rijksoverheid.nl vindt u de meest actuele in-
formatie over de coronamaatregelen voor evenementen: Regels voor 
evenementen 

Dien op tijd uw aanvraag in
U moet uw aanvraag voor een groot evenement op tijd – tenminste 8 
weken voor aanvang – indienen. Dit geldt ook als u een klein evene-
ment (bijvoorbeeld buurtbarbecue, wandeltocht) organiseert. U moet 
kunnen aantonen dat er wordt voldaan aan de corona-maatregelen 
(coronaplan). Dat is binnen 2 weken bijna niet haalbaar, zeker niet als 
we tegelijkertijd veel aanvragen ontvangen. Daarom adviseren wij u 
om uw aanvraag minimaal 8 weken voor het evenement in te dienen.

Coronaregels bij evenementen
Voorlopig moeten we er rekening mee houden dat het virus van in-
vloed is bij het organiseren van evenementen en er coronaregels gel-
den naast de gewone regels. Voor uitgebreide informatie over het in-
dienen van een aanvraag evenementenvergunning, zie www.uithoorn.
nl	zoekterm	naar	‘corona	en	evenementen’.Heeft	u	nog	vragen	dan	
kunt u contact opnemen met team Vergunningen, Toezicht en Hand-
having via gemeente@uithoorn.nl of (0297) 513 111.

Actuele coronacijfers gemeente 
Uithoorn week 28 

Aanscherping maatregelen 
vanaf 10 juli

Aanvragen van een evenementen-
vergunning in coronatijd

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 corona 
getest bent of dat u recent al corona gehad hebt. U kunt CoronaCheck 
gebruiken voor toegang tot bepaalde locaties. En om internationaal 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 test-
uitslag via https://coronacheck.nl/nl/print  

Coronacheckapp

Vaccinatieafspraak maken

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	fietsen.	Daarom	gaat	
de gemeente Uithoorn aan de slag met het verkeersbeleid (de 
mobiliteit). 

Wilt u uw mening geven? 
Vul dan de enquête in (ca 15 minuten) en help ons om de mobili-
teitsplannen van de toekomst vorm te geven! U vindt de enquê-
te op www.uithoorndenktmee.nl onder projecten, mobiliteitsvi-
sie of u kunt de QR-code scannen. 

Doe mee aan de 
mobiliteitsenquête

Tijdens warme dagen of bij lan-
gaanhoudende hitte, steekt hier en 
daar blauwalg de kop weer op in 
watertjes en sloten. Blauwalg kan 
gezondheidsklachten veroorza-
ken. Let daarom goed op bij even-
tueel spelen bij het water of het la-
ten zwemmen van je hond in water 
met blauwalg. 

Waternet
Alles met betrekking tot blauwalg 
hoort thuis bij Waternet. U kunt 
hier een melding doorgeven van 

blauwalg of andere waterklachten. 
Op de kaart kunt u zien waar al 
meldingen in onze gemeente zijn 
doorgegeven. Waternet heeft de 
gemeente in ieder geval laten we-
ten dat ze vanaf nu twee keer per 
week de wateren doorspoelen om 
het eventueel aanwezige blauwalg 
te verwijderen. 

Contact en overzicht storingen 
en meldingen
Telefoonnummer: 0900 93 94 (nor-
male belkosten) www.waternet.nl 

 Blauwalg



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 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	don-
derdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021. Inlichtingen bij 
A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111. 

•	 Ontwerpbestemmingsplan	Correctieve	herziening	Bp	De	Rietkraag.	Inza-
geperiode vanaf donderdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021 
Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111. 

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
•	 2021-067116,	Anjerlaan	12,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	en	dakop-

bouw. (ontvangen 09-07-2021);
•	 2021-069136,	Dwarsweg	18,	brandveilig	gebruiken	van	het	pand.	(ont-

vangen 19-07-2021);
•	 2021-070144,	Kalslagerweg	20,	het	bouwen	van	een	kas	en	een	

schuur. (ontvangen 20-07-2021);
•	 2021-070574,	Iepenlaan	44,	het	pannendak	vervangen	door	een	rieten	

dak. (ontvangen 21-07-2021).
Uithoorn
•	 2021-066486,	Treublaan,	het	verduurzamen	van	de	woningen.	(ontvangen	

09-07-2021);
•	 2021-066495,	gronddepot	Legmeer	west,	tijdelijke	opslag	grond.	(ont-

vangen 08-07-2021);
•	 2021-066502,	Kuifmees	20,	het	plaatsen	van	een	dakkapel.	(ontvangen	

08-07-2021);
•	 2021-067106,	Wiegerbruinlaan	81a,	het	plaatsen	van	gevelreclame.	

(ontvangen 10-07-2021);
•	 2021-068046,	Bilderdijklaan	3,	het	plaatsen	van	een	terrasoverkapping.	

(ontvangen 13-07-2021);
•	 2021-068338,	Potgieterlaan	20,	het	vervangen	en	vergroten	van	het	

dakkapel. (ontvangen 14-07-21);
•	 2021-069573,	Bruine	Lijster	39,	het	uitbreiden	van	de	1e	verdieping	en	

wijzigen kozijn voorgevel. (ontvangen 19-07-21);
•	 2021-070130,	J.	van	Oldenbarneveldtlaan	48,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel. (ontvangen 21-07-2021);
•	 2021-070150,	Zijdelveld	62,	het	uitbreiden	van	de	woning.	(ontvangen	

20-07-2021).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
•	 2021-056125,	Wederik	78,	de	bestaande	kozijnen	en	glas	vervangen	

(ingetrokken 21-07-2021);
•	 2021-066502,	Kuifmees	20,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	(ingetrok-

ken, verzonden 21-07-2021).
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
•	 2021-070089,	Vuurlijn	78,	het	aanvragen	van	een	exploitatievergunning	

voor een horecabedrijf. (ontvangen 21-07-2021).
Uithoorn
•	 2021-066336	,	Harlekijneend,	aanvraag	straat	BBQ	2	oktober,	(ontvan-

gen 08-07-2021);

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 
513111.	U	kunt	ook	mailen	gemeente@uithoorn.nl.	U	vindt	de	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, 
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.
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•	 2021-067540,	Arthur	van	Schendelaan	“Het	Buurtnest”,	alcoholwetver-
gunning. (ontvangen 12-07-2021);

•	 2021-068665,	Legmeervogels	seizoensopeningstoernooi,	28	augustus	
2021.(ontvangen 14-07-2021);

•	 2021-068660,	Flevomeer	12,	het	plaatsen	van	een	afvalcontainer	van	
12 juli t/m 16 juli 2021. (ontvangen 13-07-2021);

•	 2021-068643,	P.C.	Hoofdlaan	7,	het	plaatsen	van	een	afvalcontainer	
van 12 juli t/m 1 december 2021. (ontvangen 13-07-2021);

•	 2021-069023,	Molenlaan	13C,	een	aanvraag	exploitatievergunning	ho-
recabedrijf. (ontvangen 16-07-2021);

•	 2021-070007,	Legmeerplein,	het	inrichten	van	een	bouwplaats.	(ont-
vangen 16-07-2021).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
•	 2021-051321,	PC	Hooftlaan,	verklaring	van	geen	bezwaar	ZomerVIS-

karavaan op 22 juli 2021 (verzonden 15-07-2021);
•	 2021-065215,	Randhoornweg	100,	evenementenvergunning	Solidoe	

Summer Event van 19 juli t/m 12 augustus 2021 (verzonden 15-07-
2021).

De Kwakel
•	 2021-064483,	Achterweg	28,	het	wijzigen	van	het	gebruik	van	bedrijfs-

woning naar plattelandswoning (verzonden 15-07-2021);
•	 2021-057973,	Achterweg	30,	het	wijzigen	van	het	gebruik	van	bedrijfs-

woning naar plattelandswoning (verzonden 15-07-2021);

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDERINGEN
KENNISGEVING Activiteitenbesluit, melding ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester 
en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding inge-
volge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het oprich-
ten van een grond- en baggerdepot per 12 april 2021.
Ontvangstdatum melding: 31 mei 2021
Melder: Gemeente Uithoorn
Locatie: Randhoornweg, Legmeer
Zaaknummer:	10365170
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Heeft u een vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

VERKEERSBESLUIT AFSLUITING PETRUS STEENKAMPWEG
Door de verschillende bouwwerkzaamheden in het gebied rondom de Petrus 
Steenkampweg, is het nodig om de Petrus Steenkampweg af te sluiten voor 
verkeer. De ruimte is nodig om de bouwkranen met bouwmateriaal de ruim-
te	te	geven.	Het	gaat	hier	om	het	woningbouwproject	“Allure	aan	de	Amstel”	
in het gebied tussen de Petrus Steenkampweg en Burgemeester Van Meete-
lenstraat in Uithoorn én de bouwwerkzaamheden voor het project Uithoorn-
lijn tussen de Petrus Steenkampweg en Stationsstraat in Uithoorn. 

Vanaf de Petrus Steenkampweg kunnen beide werkgebieden goed bereikt 
en gebruikt worden door en voor bouwverkeer. Tijdens een periode septem-
ber 2021 tot en met april 2023 is het voor de verkeers- en algehele veilig-
heid noodzakelijk de Petrus Steenkampweg af te sluiten voor alle verkeer.
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 8 september 2021 bezwaar maken te-
gen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij 
de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeen-
te@uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u 
naar	www.officielebekendmakingen.nl

Let op! De cursus Politiek Actief is volgeboekt! Aanmeldingen die 
nog binnenkomen, worden op een reservelijst geplaatst. Of, en zo ja 
wanneer, de cursus weer wordt gegeven, is nu nog niet bekend. Hou 
hiervoor	de	(social-)mediakanalen	van	de	gemeente	in	de	gaten.”

Op vrijdag 30 juli worden er ICT-werkzaamheden uitgevoerd aan 
ons bedrijfsnetwerk. De werkzaamheden vinden plaats tussen 
14.00 uur en 16.00 uur. Hierdoor is het gemeentehuis gesloten 
vanaf 14.00 uur.

Cursus Politiek Actief is vol

Onderhoud netwerk

Op zonnige dagen in de zomer-
vakantie worden op verschillen-
de plekken in Uithoorn met krijt-
verf woorden aangebracht op de 
stoepen. Het zijn de woorden die 
op het kunstwerk op de nieuwe ro-
tonde komen te staan ter ere van 
het 200-jarig bestaan van Uit-
hoorn. De dorpsdichter heeft met 

deze worden een mooi gedicht ge-
maakt. Dat hangt aan de gevel van 
het gemeentehuis. Maar alle kin-
deren en jongeren in de gemeen-
te Uithoorn kunnen dat vast ook! 

In de zomervakantie dagen we al-
le kinderen en jongeren (6 t/m 18 
jaar) uit Uithoorn en De Kwakel uit 

Waarschijnlijk heeft u er al over 
gehoord of het in de krant gele-
zen. Nederland gaat van het aard-
gas af, dat geldt dus ook voor de 
gemeente Uithoorn. In 2050 ge-
bruiken we geen aardgas meer. 
Dit is een ingrijpende verande-
ring voor alle inwoners (woningei-
genaren en huurders) en daarom 
maken we deze overgang staps-
gewijs. De toekomstgerichte visie 
op Gasvrij Uithoorn krijgt steeds 
meer vorm. Bent u benieuwd hoe 
ver we zijn met de visie en de eer-
ste resultaten? Op donderdag 2 
september 2021 is er een twee-
de online informatieavond over de 
Transitievisie Warmte. Daar ver-
tellen we welke mogelijke alter-
natieven voor aardgas beschik-
baar zijn in Uithoorn en De Kwa-
kel en welke stappen we samen 

willen zetten in de komende ja-
ren. De eerste online informatie-
avond	over	GASVRIJ	Uithoorn	
was op 26 mei 2021. Heeft u deze 
eerste informatieavond niet kun-
nen bijwonen? Of wilt u graag een 
samenvatting horen wat er toen 
is besproken? Speciaal daarvoor 
hebben we om 19.30 uur een 
vooravond ingepland om u bij te 
praten. De tweede online infor-
matieavond over de transitievisie 
warmte begint om 20.00 uur.

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn op deze in-
formatieve bijeenkomst? Meldt u 
zich dan voor 31 augustus aan 
via de website www.uithoorn.nl/
gasvrij. Kort voor de bijeenkomst 
ontvangt u van ons een deelna-
me link

Gedichtenwedstrijd kinderen 
Uithoorn en De Kwakel 

Donderdag 2 september 2021 20.00 - 21.30 uur
Aankondiging Tweede online 
informatieavond GASVRIJ 

om op zoek te gaan naar de woor-
den, en met de gevonden woorden 
zelf een gedicht te maken. Uit al-
le inzendingen kiest de jury – be-
staande uit de burgemeester, de 
dorpsdichter en jurylid Floor Rö-
mer	–	drie	winnaars.	Zij	krijgen	
met hun gezin een etentje aange-
boden. 

Hoe kun je meedoen?
Vind of zoek tijdens de zomerva-
kantie een aantal woorden, maak 
er een foto van en verwerk de 
woorden in een gedicht. Stuur je 
gedicht voor 29 augustus naar 
200jaar@uithoorn.nl. De jury kiest 
in week 36 de winnaars.Veel zoek- 
en dichtplezier!




