
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.

Belangrijke informatie voor Oekraïense vluchtelingen: 
haal uw bewijs van verblijf

Asfaltwerkzaamheden Vuurlijn (vanaf Ringdijk tot en met de 
kruising met de Noorddammerweg)  
De Vuurlijn vanaf de Ringdijk tot 
en met de kruising met de Noord-
dammerweg is op verschillende 
plekken slecht en heeft scheuren. 
Dit gedeelte wordt dit jaar opge-
knapt. Op www.uithoorn.nl/werki-
nuitvoering vindt u meer informa-
tie over de werkzaamheden. De 
werkzaamheden beginnen in de 
week van 15 augustus. Op 24 au-
gustus om 07.00 uur is al het werk 
klaar. 

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is de 
Vuurlijn tussen de Ringdijk en de 
Noorddammerweg, inclusief de 
kruising Ringdijk – Noorddammer-
weg afgesloten voor al het ver-
keer. Voor deze situatie worden er 
omleidingen ingesteld. Het kruis-
punt Ringdijk-Vuurlijn wordt zo 
vaak en zo lang mogelijk open ge-
houden. Er zijn drie korte momen-
ten dat we het moeten afsluiten en 

wel op;
- 16 augustus van 10.00 tot 

11.00 uur. (verwijderen boven-
ste laag asfalt);

- 22 augustus van 07.00 tot 
11.00 uur (aanbrengen boven-
ste laag asfalt);

- 23 augustus van 07.00 tot 24 
augustus 07.00 uur (aanbren-
gen en uitharden rode coating).

Op 16 en 22 augustus worden ver-
keersbegeleiders ingezet om het 

verkeer om te leiden. Voor de af-
sluiting van 23 op 24 augustus 
wordt voor al het verkeer een om-
leiding ingesteld. De brug over de 
Ringvaart is voor voetgangers en 
fietsers altijd bereikbaar via de 
Noorddammerweg en Stelling / Li-
nie. Met de aanwonenden/onder-
nemers van de Vuurlijn ter hoog-
te van het project zijn afzonderlijke 
afspraken gemaakt voor hun be-
reikbaarheid.

Geregistreerde vluchtelingen uit 
Oekraïne kunnen voor een bewijs 
van verblijf op afspraak terecht bij 
de IND. Met dit bewijs (meestal een 
sticker op een paspoort) toont u 
aan onder de Europese richtlijn Tij-
delijke Bescherming te vallen en tot 
in ieder geval 4 maart 2023 in Ne-
derland te mogen wonen en wer-
ken.

De vluchtelingen die in de gemeen-
te Uithoorn verblijven kunnen hier-
voor terecht bij een IND locatie in 
Amsterdam. Het adres van de lo-
catie CEC gebouw, Bijlmerdreef 
1289,  1103 TV Amsterdam. 

Bereikbaarheid
Het CEC gebouw ligt naast metro-
station Kraaiennest. Station Am-
sterdam Bijlmer Arena ligt op 20 mi-
nuten loopafstand. Er stoppen di-
verse bussen voor de deur. De lo-
catie is daarnaast goed bereikbaar 
met auto. Parkeren kan in de om-
geving en kost €1.40 per uur.  

Afspraak maken
Het ophalen van het bewijs van 
rechtmatig verblijf kan alleen op af-
spraak. Samen met vluchtelingen-
werk heeft de IND een afspraken 
module ontwikkeld: https://portaal.
refugeepass.nl/. De afspraak is 

persoonsgebonden. 
- Gezinnen tot maximaal 6 per-

sonen moeten gezamenlijk een 
afspraak maken 

- Kinderen moeten mee naar de 
afspraak

Vergoeding reiskosten 
Vluchtelingen die naar de locatie in 
Amsterdam reizen, kunnen de reis-
kosten hiervoor declareren bij de 
gemeente. De Oekraïense vluch-
telingen kunnen dan een mail stu-
ren naar sociaal.loket@uithoorn.nl 
met een bon/bewijs van de reiskos-
ten. Ze moeten erbij vermelden dat 
het gaat om de afspraak bij de IND 

voor hun rechtsbewijs. Het is niet 
de bedoeling dat vluchtelingen die 
in de gemeente Uithoorn wonen 
een afspraak maken met de IND in 
een andere regio. 

Periode 
Voor 1 september 2022 moet ieder-
een die daar recht op heeft in de ge-
legenheid zijn gesteld om het bewijs 
van rechtmatig verblijf op te halen. 
De locatie in Amsterdam is geopend 
tot 31 augustus 2022. Meer informa-
tie over het bewijs van verblijf (ook in 
het Oekraïens en Russisch):https://
ind.nl/nl/oekraine-afspraak-opha-
len-bewijs-van-verblijf 

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.

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 

WERKZAAMHEDEN IN JULI

WWW.UITHOORN.NL

Storing Makkelijk Melden 
app zorgt voor ongemak
Door een recente storing bij de Makkelijk Melden app heeft de 
gemeente Uithoorn niet alle meldingen over de buitenruimte 
ontvangen of alleen de melding zonder de toegevoegde foto 
van de locatie. Heeft u twijfels of uw melding in de periode van 
20 juni tot en met 13 juli wel goed bij de gemeente is ontvangen? 
Ons Klant Contact Centrum, telnr. (0297) 513 111, staat voor u 
klaar om dit te controleren. U kunt ook uw melding nog een keer 
opsturen. De storing is gelukkig weer verholpen en u kunt de 
Makkelijk Melden app als vanouds gebruiken.

Gemeente verlengt een deel van 
de steunmaatregelenhoreca
Nu de horeca weer open is en 
de zaken weer lopen, moeten 
ook de verstrekte leningen en 
uitgestelde betalingen terug-
betaald worden. De gemeen-
te ziet de uitdagende periode 
die horecaondernemers tege-
moet gaan. Daarom heeft de 
gemeente besloten een aan-
tal steunmaatregelen te ver-
lengen.

In de afgelopen 2 jaar steun-
de de gemeente de horeca 
met zowel generieke maatre-
gelen als maatwerk. Zo is van 
maart 2020 tot en met decem-
ber 2021 geen precariobelas-
ting geïnd over de terrassen, 

zijn tijdelijk verruimde terras-
sen op gemeentegrond ge-
doogd en heeft elke horeca-
ondernemer de kans gekre-
gen om zowel een exploitatie- 
als drank en horecawet/al-
coholwetvergunning kosten-
vrij aan te vragen.  Daarnaast 
heeft elke ondernemer een-
malig een ‘wijziging leiding-
gevende’ zonder kosten door 
kunnen geven. Deze laatste 
maatregel is verlengd tot 1 ok-
tober 2022. 

Aanvragen kan via 
het Ondernemersloket 
ondernemersloket@
uithoorn.nl.

De gemeente Uithoorn aange-
sloten is bij Startpunt Geldzaken 
om bewoners en ondernemers 
te helpen meer grip te krijgen op 
hun geldzaken? Startpunt Geld-
zaken stelt anoniem online geld-
plannen beschikbaar voor huis-
houdens in verschillende om-
standigheden. Het kan bijvoor-
beeld uitkomst bieden voor 
mensen die meer geld over zou-
den willen houden, in financiële 
problemen zitten, maar ook voor 

mensen die geld willen sparen 
voor de studie van (klein)kin-
deren. Ook zijn er plannen be-
schikbaar voor jongeren, men-
sen die scheiden of met pensi-
oen gaan, statushouders en on-
dernemers. De geldplannen ge-
ven praktische tips en handvat-
ten. De geldplannen zijn te vin-
den via www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen onder het kop-
je ‘online geldplannen’. Het in-
vullen van de plannen is gratis.

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

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?



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

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 https://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. 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 griffiekosten 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.officielebekendmakin-
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
• 2022-072038, Bezworen Kerf 24, het omzetten van een bedrijfswoning 

naar een plattelandswoning. (ontvangen 30-06-2022);
• 2022-072855, Achterweg 69, het vervangen van een steunpilaar. (ont-

vangen 12-07-2022);
• 2022-074119, Noorddammerweg 43, het realiseren van een bijgebouw. 

(ontvangen 17-07-2022).
Uithoorn
• 2022-071581, Van Eedenlaan 29, het plaatsen van dakkapellen. (ont-

vangen 09-07-2022);
• 2022-071625, Van Eedenlaan 31, het plaatsen van dakkapellen. (ont-

vangen 09-07-2022);
• 2022-071652, Brandgans 39, het plaatsen van een dakkapel. (ontvan-

gen 11-07-2022).

VERGUNNINGVRIJ/INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2022-065129, Boterdijk 182, het uitbouwen van de bestaande woning 

(ingetrokken 12-07-2022).

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:
De Kwakel
• 2022-022270, Boterdijk 84, het bouwen van een nieuwbouw woning 

(verzonden 18-07-2022).

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.
Uithoorn
• 2022-059909, Jan Luikenlaan 19, het plaatsen van een aanbouw ach-

terzijde en een erker voorzijde en een constructieve doorbraak (verzon-
den 08-07-2022);

• 2022-027308, IJsbaan 8, het wijzigen van de brandcompartimentering 
(verzonden 11-07-2022);

• 2022-046833, Fermoor 2, het uitbreiden van de hoekwoning met een 
aanbouw (verzonden 12-07-2022);

• 2022-067934, Colijnlaan 12, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 
19-07-2022);

• 2022-069399, Ebro 130, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 19-
07-2022);

• 2022-045560, Prinses Christinalaan 99, het plaatsen van een dakkapel 
(verzonden 19-07-2022);

• 2022-054712 Weegbree 7, uitbreiden van de woonwagen. (verzonden 
14-07-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN / INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE 
VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-072981, Zijdelweg aanvraag werken buiten reguliere werktijden 

van 3 t/m 4 oktober 2022 en van 14 t/m 16 oktober 2022. (ontvangen 
13-07-2022);

• 2022-073810, Aan de Zoom, het plaatsen van bouwmateriaal van 25 
t/m 30 juli 2022. (ontvangen 13-07-2022);

• 2022-074408, Legmeerplein 49 en grasveld, aanvraag evenementen-
vergunning “Speel Mee Uithoorn 2022” van 22 t/m 26 augustus 2022 
(ontvangen 18-07-2022).

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
• 2022-021956, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergun-

ning “Polderfeest De Kwakel” van 3 t/m 7 augustus 2022. (verzonden 
21-07-2022).

Uithoorn
• 2022-054806, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenver-

gunning All American Sunday op 24 juli 2022 van 12.00 tot 19.00 uur 
(verzonden 14-07-2022);

• 2022-066142, Randhoornweg 100, evenementenvergunning Solidoe 
Zomerfestival van 26 juli t/m 18 augustus 2022 (verzonden 18-07-
2022);

• 2022-035796, Amstelplein, evenementenvergunning Cadeaumarkt op 
4 maart 2023 (verzonden 19-07-2022);

• 2022-067177, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenver-
gunning Kofferbakmarkt op 28 augustus 2022 (verzonden 19-07-2022); 

• 2022-071587, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te ge-
ven aan de “BOB campagne” van 24 augustus t/m 7 september 2022 
(verzonden 19-07-2022);

• 2022-057998, Randhoornweg 90, evenementenvergunning Ronde van 
de Stelling van Amsterdam op 21 augustus 2022 (verzonden 21-07-
2022);

• 2022-072898, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te ge-
ven aan “Concert C.O.V. Amicitia” van 16 t/m 30 september 2022. (ver-
zonden 21-07-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2022-057943, Kuifmees, verklaring van geen bezwaar voor het organi-

seren van een buurtbarbecue op zaterdag 27 augustus 2022 (verzon-
den 20-07-2022).

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.
• 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.

• Het voorontwerpbestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. Inzageperiode 
van donderdag 28 juli t/m woensdag 7 september 2022. Inlichtingen bij. 
S. Meulenbelt, Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Ter inzagelegging ontwerp-bestemmingsplan en aanvraag omgevingsver-
gunning Aldi Vastgoed B.V.
Toelichting
Aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is dat Aldi Vast-
goed B.V een plan heeft gemaakt om op de locatie waar zij nu tijdelijk ge-
vestigd zijn, aan de Sportlaan 17, een moderne supermarkt te bouwen met 
er bovenop 36 appartementen voor (deels kwetsbare) jongvolwassenen. 
Met de uitvoering van dit plan kan Aldi op een duurzaam‐economische ma-
nier functioneren en behouden blijven voor de consument in Uithoorn. Te-
vens kan Aldi een bijdrage leveren aan de woningvoorraad. De beoogde 
herontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Thamerdal / 
Burgemeester Kootpark e.o. Het ontwerp-bestemmingsplan strekt tot wij-
ziging van het planologisch-juridisch kader om het plan van Aldi Vastgoed 
B.V. mogelijk te maken. Op 3 maart jl. heeft de gemeenteraad besloten om 
op de procedure van het bestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. de coördina-
tieregeling van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te ver-
klaren. Dat betekent dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor 
de bouw van de nieuwe winkel van Aldi en de 36 appartementen, tegelijk 
met het ontwerp-bestemmingsplan in procedure gaat en dezelfde procedu-
re doorloopt als het ontwerp-bestemmingsplan.

Inspraak op voorontwerp-bestemmingsplan verwerkt
Het voorontwerpbestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. heeft in het kader 
van de informele en onverplichte inspraakprocedure gedurende vier we-
ken ter inzage gelegen van donderdag 21 april tot en met woensdag 12 
mei. De inspraakreacties zijn verwerkt in het ontwerp-bestemmingsplan.
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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 Dura 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 voetgan-
gersdoorsteek over de overkluizing (van de waterleiding) tussen Wede-
rik en het veldje achter Buitendijks definitief op 18 juli.

Omgeving busstation
Afgelopen maand zijn de busperrons aangepast naar de toekomstige 
situatie waarbij zowel de tram als de bussen gebruik maken van het 
busstation. 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 rij-
baan van de Amsterdamseweg afgesloten en er geldt een om-en-om-
regeling voor gemotoriseerd verkeer: verkeer maakt om en om ge-
bruik van dezelfde 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 
lopen de werkzaamheden langer door. Ook de omleiding van de bus-
sen 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 
nieuwe tramlijn. De fietsenstallingen aan de kant van de Boerlagelaan 
worden verwijderd om een tijdelijke in- en uitrit te maken voor de bus-
sen. De projectorganisatie verzoekt iedereen zijn of haar fiets uiterlijk 
zondag 24 juli weg te halen. Aan de kant van de Beellaan komen ex-
tra fietsenstallingen om de fiets te stallen. Fietsen 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 ge-
meentewerf verplaatst. De gemeente Uithoorn organiseert kijkdagen, 
waarop fietseigenaren hun fiets op kunnen halen met sleutel of ande-
re gegevens 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, Facebook, 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
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Ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan en aanvraag omge-
vingsvergunning
Het ontwerp-bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning lig-
gen ter inzage in de hal van het gemeentehuis van donderdag 28 juli t/m 
woensdag 7 september. Tijdens de openingstijden van het gemeente-
huis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis, kunt u het ontwerp-bestemmingsplan en de aanvraag omgevings-
vergunning inzien. Het ontwerp-bestemmingsplan is tevens digitaal raad-
pleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op identificatieco-
de NL.IMRO.0451.BPAldiSportlaan-ON01. Een digitale versie van de aan-
vraag omgevingsvergunning kunt u telefonisch opvragen bij mevrouw S.D. 
Meulenbelt van de afdeling Wonen & Werken via het nummer (0297) 513 
111. Binnen de zienswijzetermijn van 28 juli t/m 7 september kan een ie-
der een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan en de aanvraag om-
gevingsvergunning zenden aan het college van burgemeester en wethou-
ders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op verzoek kunt u uw zienswijze ook 
mailen aan mevrouw S.D. Meulenbelt. U kunt hiervoor telefonisch contact
opnemen via het nummer (0297) 513 111.

Verdere procedure
Na verwerking van de zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan, legt 
het college van burgemeester en wethouders het ontwerp-bestemmings-
plan voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Het college neemt zelf een 
beslissing op de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Beide besluiten 
zullen worden gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de Gemeentepa-
gina van De Nieuwe Meerbode. Daarmee start de termijn voor het indie-
nen van beroep. Tegen het bestemmingsplan en tegen de omgevingsver-
gunning is gebundeld beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
Raad van State door belanghebbenden, gedurende zes weken na de dag 
van publicatie. U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd via De Nieuwe 
Meerbode en het Gemeenteblad. Uithoorn, 27 juli 2022

VERZOEK OM MAATWERK - DWARSWEG 45, DE KWAKEL
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van gemeente Uithoorn bekend dat zij een verzoek tot 

het stellen van maatwerkvoorschriften heeft ontvangen. Door het opleggen 
van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de alge-
mene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie of de lo-
catie van een inrichting hier om vraagt.
Het verzoek heeft betrekking op het maatwerkvoorschrift voor het lozen 
van brijn in de bodem.
• Ontvangstdatum verzoek: 16 juni 2022
• Aanvrager: Van Rijn Roses B.V.
• Zaaknummer: 11313550
Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt het verzoek 
en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze
of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op het verzoek. 
Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit 
behorende stukken publiceren. Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt 
u gebruik maken van het contactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formu-
lier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.
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