Afsluiting Geometrielaan
en Kazemat vanwege
vervanging rioolputten
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl

www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie

Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag
08.30-12.30 uur
woensdag
15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag
08.30-12.00 uur

Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Tijdens het vervangen van een
verstopte rioolput in de straten
Geometrielaan en Kazemat is
ontdekt dat een aantal putten in
de rijwegen is ingedeukt. Dit wil
de gemeente graag onderzoeken
en ook vervangen door nieuwe rioolputten. Op maandag 17 augustus beginnen de werkzaamheden. De werkzaamheden duren
een aantal dagen tot maximaal 1
week. Dit is wel afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Onderzoek
De bestaande rioolputten worden
eruit gehaald voor onderzoek. Er
wordt gekeken of ze nog voldoen
aan de eisen en waarom sommige putten zijn ingedeukt. De gemeente kijkt dan gelijk ook naar
de dichtheid en draagkracht van
de grond. De rioolputten die voor
het onderzoek nodig zijn, worden
vervangen door nieuwe rioolputten.
Afsluiting kruising en
bereikbaarheid
De rioolputten op de kruising Geometrielaan-Kazemat worden
vervangen. De kruising wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Voetgan-

gers en (brom)fietsers kunnen
langs de werkzaamheden (met de
(brom)fiets aan de hand) lopen.
Via een omleidingsroute zijn de
straten Kazemat, Batterij, Coupure, Poterne, Kruitschuur, Cartografielaan en de overige huisnummers Geometrielaan (even
120 t/m 266 en oneven 11 t/m
19) tijdens de werkzaamheden
bereikbaar. De omleidingsroute
loopt via Watsonweg, Vuurlijn en
de nooduitgang van Park Krayenhoff. De straten Schootsveld en
Geometrielaan huisnummers 12
t/m 110 zijn voor autoverkeer zonder omleiding via de Watsonweg
bereikbaar. De nooduitgang wordt
voorzien van rijplaten om beschadigingen aan het straatwerk zoveel mogelijk te voorkomen.
Parkeren Kazemat
Kazemat wordt gedurende de
werkzaamheden volledig afgesloten voor autoverkeer. Het verzoek aan de bewoners van de Kazemat is om hun auto’s op zondag 16 augustus na 20.00 uur
te parkeren op de Geometrielaan
tussen Kazemat en Coupure, zodat de aannemer op 17 augustus 2020 kan starten met de werkzaamheden.

Tot 6 april 2020 kan alleen een afspraak gemaakt worden voor het aanvragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw document een geldigheidsdatum tot uiterlijk 30 april 2020 heeft. Voor een
document dat langer geldig is dan 30 april 2020, kan alleen na 6 april
2020 een afspraak worden gemaakt.

In gesprek met...

Burgemeester Heiliegers over
kunstwerken in de buitenruimte
De gemeente Uithoorn telt op dit
moment 43 beelden/kunstwerken in de openbare ruimte. Burgemeester Pieter Heiliegers -zelf
groot kunstliefhebber- wil graag
van inwoners weten bij welk
kunstwerk hij of zij gevoelens
heeft én waarom. Daarom start de
gemeente Uithoorn de beeldenserie ‘Kunst die je bij blijft’.
,,Wat mij erg leuk lijkt is om samen
met degene die zich opgeeft voor
de serie, naar het kunstwerk toe
te gaan. Om vervolgens daar met
elkaar in gesprek te gaan over het
kunstwerk. Waarom heeft hij of zij

gekozen om juist dit kunstwerk
voor te dragen? Ik ben erg benieuwd naar de verhalen,” aldus
de burgemeester enthousiast.
Opgeven voor de beeldenserie
Mensen die zich willen opgeven
voor de serie kunnen een mail
sturen naar communicatie@duoplus.nl. Met als onderwerp: Beeldenserie. Vermeld in de mail over
welk kunstwerk het gaat en waarom. Houd er rekening mee dat het
gesprekje met de burgemeester
gefilmd wordt en de gemeente dit
publiceert op sociale media en de
lokale media.

Trainingen

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 voorlopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het
gemeentehuis zijn nu gesloten. Ook het loket Informatie- en Adviespunt
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag.

Financieel café

In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via:
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu.

Gemeentewerf en scheidingsdepot

ma., wo., vr., za.
09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.

Ruimte huren?

Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren?
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Openbare vergaderingen welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en
wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wilt
u een vergadering wilt bijwonen of meer informatie? meld u aan via
(0297) 513231.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/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

5 Vakantietips tegen inbraak
Misschien anders dan andere jaren, maar rond deze tijd gaan veel
mensen het huis uit. Op vakantie
of dagjes uit. Daarmee neemt de
kans op inbraak en diefstal toe.
Burgernet Amsterdam e.o. geeft 5
vakantietips om inbrekers buiten
de deur te houden.
• Hulp van hiernaast - Vraag of
uw buren de planten water willen geven, de post weghalen,
een fiets of auto voor de deur
zetten. Dat geeft een bewoonde indruk. En bij onraad kunnen zij 112 bellen.
• Vakantie voor uw brievenbus Zet abonnementen tijdelijk stil,
of geef ze een ander bezorgadres. Laat PostNL uw post
bewaren. En met een ‘neenee’-sticker voorkomt u uithangende folders.
• (N)iemand thuis? - Lampen op
een tijdschakelaar, wat speelgoed in de tuin, kopjes op tafel of op het aanrecht. Geef het
idee dat u elk moment thuis
kunt komen.

•

•

Bling buiten beeld - Berg sieraden, geld en belangrijke papieren altijd goed op, desnoods in
een kluis. Thuis én op uw vakantieadres.
Hangen en sluiten - Zorg altijd voor goedgekeurd hangen sluitwerk op uw ramen en
deuren.

Meer tips en informatie?
Lees verder op politiekeurmerk.nl
en politie.nl. Of doe de inbraakscan op maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak.

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus
-

Gemeentelijke informatie en noodverordening Uithoorn
www.uithoorn.nl/coronavirus
Actuele informatie over het coronavirus www.rivm.nl
Actuele informatie voor reizigers www.lcr.nl.
Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer
beschikbaar: (0800) 13 51.
Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam
www.ggd.amsterdam.nl
Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl
U kunt u laten testen op corona, bel 0800-1202 voor een
afspraak met de GGD.

Op 1 september begint voor kinderen van 4 t/m 7 jaar de training Piep
zei de Muis. Deze is bedoeld voor kinderen die thuis spanningen hebben (meegemaakt). Denk bijvoorbeeld aan:
• Echtscheiding
• Verlies van een dierbare
• Ziekte van zichzelf of familieleden
• Psychische problematiek bij ouders
• Zorgen over geld/huisvesting/ werkeloosheid etc.
Er zijn 15 kindbijeenkomsten en 4 ouderbijeenkomsten, de laatste
bijeenkomst is op 15 december. Piep zei de Muis wordt op dinsdag
van 15.15-16.45 uur aangeboden in het Medisch Orthopedagogisch
Centrum ’t Kabouterhuis in de Brede school Legmeer. Adres: Randhoornweg 31, 1422 WX, Uithoorn. Meer informatie via ’t Kabouterhuis,
(0297) 810060.

Wist je
dat?
Inwoners met een laag inkomen de gemeente Uithoorn
kunnen vragen om een financiële bijdrage voor sociale, culturele, sportieve of educatieve activiteiten? Hiermee kunt
u bijvoorbeeld lid worden van
een vereniging, een cursus
volgen, naar een voorstelling
gaan of aan een activiteit meedoen. Het geld kan besteed
worden om iets te leren, om
mensen te ontmoeten of om te
ontspannen. De regeling heet
‘Declaratiefonds maatschappelijke participatie’ en is bedoeld voor inwoners met een
laag inkomen, tot 110 procent
van de bijstandsnorm. Voor
volwassenen is het jaarlijkse
bedrag maximaal 154 euro per
persoon. Voor ouderen (vanaf
pensioengerechtigde leeftijd)
is de jaarlijkse bijdrage maximaal 139 euro per persoon.
Kinderen
Schoolgaande kinderen kunnen ook een bijdrage krijgen.
Voor de kosten van bijvoorbeeld school, kleding, vervoer,
fiets, vakantie of kinderactiviteiten. Het bedrag voor kinderen die naar de basisschool

gaan is maximaal 129 euro per
jaar. Het bedrag voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan is maximaal 180
euro per jaar. Het ‘declaratiefonds maatschappelijke participatie jongeren’ kan worden
aangevraagd door ouders/verzorgers uit de gemeente Uithoorn met een inkomen tot 125
procent van de bijstandsnorm.
Aanvraag doen?
Heeft u vragen of wilt u een
aanvraag doen? Neem contact
op met het Sociaal Loket. Telefonisch spreekuur: maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 10.30
uur: 513111. Mail: sociaal.loket@uithoorn.nl.
Op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen staat ook
informatie over het aanvragen van bijzondere
bijstand, kwijtschelding
voor gemeente belastingen, hoe je een aanvraag
kan doen voor een computer voor schoolgaande kinderen, de Voedselbank en nog veel meer.

De scholen gaan weer beginnen!

Werk in uitvoering
AFSLUITING N201 TER HOOGTE VAN VINKEVEEN

Maandag 10 augustus 2020,
05.00 uur tot en met maandag
24 augustus 2020, 05.00 uur.
De werkzaamheden vinden
plaats tussen de afslag Hoofd-

weg en Herenweg ter hoogte van Vinkeveen, zie rode cirkel op de afbeelding. De omleidingsroute verloopt via de N212
en de A2. De grotere omleiding

is via de snelwegen A4, A10 en
A2. Inwoners van de gemeente
Uithoorn die richting Hilversum
rijden, moeten omrijden over de
N212.

Op 16 augustus is de zomervakantie alweer voorbij. De scholieren van Uithoorn en De Kwakel gaan naar hun nieuwe klas of
naar een nieuwe school. Belangrijk dat andere weggebruikers,
vooral automobilisten, een beetje extra op hen letten.
In de week voor de start van de
scholen sluit de gemeente Uithoorn zich aan bij de jaarlijks
campagne ‘De scholen zijn weer

begonnen’ van Veilig Verkeer Nederland. Ook de scholen en bedrijven in Uithoorn en De Kwakel doen mee aan de campagne
mee. Binnenkort ziet u de spandoeken weer in het straatbeeld.
Belangrijkste doel van de campagne is om automobilisten extra
rekening te laten houden met onverwacht verkeersgedrag van de
fietsende scholieren. Daarnaast
roept de campagne de ouders

op om met hun kinderen de fietsroute naar school vooraf te oefenen. En om de jongere kinderen
wat vaker lopend of fietsend naar
school te brengen in plaats van
met de auto.

Deze zomer vieren we vakantie
vooral thuis in Uithoorn en De Kwakel.
ONDERHOUD NEGEN BRUGGEN

Negen bruggen in Uithoorn worden opgeknapt. Op het kaartje
zijn de bruggen genummerd; die
nummering wordt aangehouden
in de lijst hieronder.

Aannemer Haasnoot BV voert in
opdracht van de gemeente Uithoorn de werkzaamheden aan
deze bruggen uit, met de volgende planning:

2) Brug Rotgans - Kolgans

17-08 t/m 20-08

3) Brug Goudlijster - Zanglijster

17-08, 20-08 t/m 24-08

4) Brug Zanglijster - Bruine Lijster

17-08, 25-08 t/m 26-08

5) Brug Bruine Lijster - Noorse Lijster 26-08 t/m 31-08
6) Brug Molenvaart - Groenzone

03-09 t/m 04-09

7) Brug Grauwe Gans - Witkopeend

26-08, 31-09-8 t/m 02-09

9) Brug Ebro - Elbe

07-09 t/m 15-09

1) Brug bij In het Rond

16-09 t/m 25-09

8) Brug Eger - Kofschip

28-09 t/m 05-10

De bruggen bij In het Rond en
Eger-Kofschip worden bijna in
zijn geheel vervangen. De overige zeven bruggen krijgen nieuwe leuningen en de meeste ook
een nieuw deklaag. Tijdens de
werkzaamheden zijn de bruggen helemaal afgesloten. Er
wordt voor een omleiding gezorgd.
Meer informatie
Heeft u vragen over dit project,
dan kunt u contact opnemen met
de heer C.G. Maas. Hij is bereikbaar via tel. op 0297-513 111 op
maandag tot en met donderdag
en vrijdagochtend, of per e-mail
via gemeente@uithoorn.nl t.a.v.
dhr. C.G. Maas.

Wat maakt vakantie
vieren in je eigen
omgeving bijzonder?
Schrijf een verhaal over een bijzondere vakantiebelevenis in Uithoorn of De Kwakel.
Jonger dan 8 jaar? Dan mag je een tekening insturen.
Er zijn prijzen te winnen in de volgende leeftijdscategorieën:
o tot 8 jaar (voor een tekening)
o van 8 tot 12 jaar
o van 13 tot 18 jaar
o Vanaf 19 jaar
En iedere inzender krijgt een bon voor een gratis ijsje!
De uiterste inleverdatum is 31 augustus.
Je kunt je verhaal (eventueel met foto) of tekening opsturen naar:
Gemeente Uithoorn
t.a.v. verhalenwedstrijd omgevingsvisie
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
omgevingsvisie@uithoorn.nl
Vergeet niet je naam, leeftijd, adres en telefoonnummer te vermelden!
Meer weten over de jury en de omgevingsvisie die we gaan maken?
Kijk dan op www.uithoorndenktmee.nl. Onder projecten en dan Omgevingsvisie
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de buurt. Bovendien leest u waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen
kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297)
513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U
vindt de officiële mededelingen en bekendmakingen
ook op www.uithoorn.nl en op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

VERBREDEN UITSTAPSTROOK LANGS PARKEERVAKKEN

De uitstapstrook langs de parkeervakken tussen Jan P. Sweelinckweg nummer 8 en Burgemeester Kootlaan nummer
42 wordt verbreed. De verbrede strook kan dan ook als voetpad worden gebruiken. Het voetpad aan de overkant wordt hierdoor wel aangepast en smaller
gemaakt.
Planning
Het bedrijf Van Amerongen voert
in opdracht van de gemeente Uithoorn deze werkzaamheden uit.
De werkzaamheden beginnen op
10 augustus en duren ongeveer 2
weken (afhankelijk van het weer).
Bereikbaarheid
Het gedeelte van de straat ter
hoogte van de werkzaamheden
wordt geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De parkeer-

vakken worden ook op die locatie opgeheven. Er komen loopschotten voor de bereikbaarheid.
Mocht u wel overlast ervaren, vragen wij uw begrip voor de tijdelijke situatie.

Meer informatie
Heeft u nog vragen, bel het Klant
Contact Centrum (0297) 513 111.
Zij beantwoorden graag uw vragen. Indien nodig, belt de heer.
C.G. Maas (projectleider) u terug.

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 bibliotheek 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 binnen 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 opgestuurd, behalve
als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 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 vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar?
Dan kunt u in beroep 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, 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 beroepsschrift 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 indienen. 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): 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’ geinformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.
Vervolg op volgende blz.

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.
• Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 15-21’. Inzage vanaf
donderdag 9 juli 2020 tot en met woensdag 19 augustus 2020. Informatie bij mw. A. Stevens, afdeling wonen en werken, (0297) 513111.
• Vergunningverlening voor het uitbreiden van het Regionaal Sorteer
Centrum Schiphol aan de Bedrijvenweg 2 De Kwakel. Inzage vanaf
donderdag 23 juli tot en met woensdag 5 september 2020. Informatie
bij loket.odnzkg.nl of telefonisch via (088) 567 0200.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
• 2020-061674 Achterweg 27, het bouwen van een bedrijfsruimte (ontvangen 02-07-2020);
• 2020-061701 Pastoor J. van Dijklaan 43, het bouwen van een fietsschuur (ontvangen 05-07-2020);
• 2020-063418 Jaagpad 14, het aanleggen van een steiger (ontvangen
08-07-2020).
Uithoorn
• 2020-065904 Thamerlaan2, Het maken van een fietsuitrit in de achtertuin (ontvangen 17-07-2020);
• 2020-061690 Zijdelweg 53, Amsterdamseweg 26, het plaatsen van 2
reclamemasten (ontvangen 02-07-2020);
• 2020-063404 Allure aan de Amstel, het aanleggen van een oprit (ontvangen 06-07-2020);
• 2020-063439 Plesmanlaan 2, het aanpassen van 98 casco woningen
(ontvangen 09-07-2020);
• 2020-068060 Knobbelzwaan 108, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 23-07-2020);
• 2020-068016 Prinses Beatrixlaan-Prins Bernhardlaan, het aanleggen
van een busbaan (ontvangen 23-07-2020);
• 2020-068881 Aalberselaan 10, het inrichten van een bouwplaats op
een groenstrook tussen de rijbanen( ontvangen 28-07-2020);
• 2020-068890 In het Midden 85, het snoeien van een boom (ontvangen
29-07-2020);

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-054126 Industrieweg 15, het wijzigen van een bedrijfspand (ingetrokken, verzonden 21-07-2020);
• 2020-056864 Hugo de Grootlaan 8, het plaatsen van 2 dakkapellen
(vergunningsvrij, verzonden 24-07-2020);
• 2020-046027 Grauwe Gans 62, het dichtbouwen van het dakterras (ingetrokken 23-07-2020).
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
• 2020-027900, Zijdelveld 55, het vergroten van het bestaande hotel (buiten behandeling gesteld 06-07-2020).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn
• 2020-051531 Amsteldijk-Noord 35, het plaatsen van nieuwe gevels en
inrichting t.b.v. short-stay appartementen (verzonden 10-07-2020);
• 2020-044122 Johan de Wittlaan 83, het verbouwen van een school tot
woningen (verzonden 29-07-2020).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
• 2020-049316, Drechtdijk 27, het wijzigen van de voorgevel en het verbouwen en vergroten van de woning aan de achterzijde van de woning
(verzonden 17-07-2020);
• 2020-038616 Marktplein 17 A, het realiseren van een serre op de eerste verdieping aan de achterzijde. (verzonden 10-07-2020);
• 2020-049824, Bezworen Kerf 4, het vervangen van de dakpannen voor
een rieten dak en aanpassen van een dakkapel (verzonden 22-072020).

Uithoorn
• 2020-038621, Klein Karekiet 1 t/m 71, het bouwen van 36 appartementen met bergingen (verzonden 16-07-2020);
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•
•
•
•
•

2020-050937, Colijnlaan 96, het plaatsen van een erfafscheiding (verzonden 20-07-2020);
2020-036226, Colijnlaan 24, het plaatsen van een erfafscheiding (verzonden 20-07-2020);
2020-053931, Aan de Kuyperlaan, het realiseren van het multifunctionele gebouw (verzonden 21-07-2020);
2020-055297, Fazant 61, het plaatsen van een dakkapel (verzonden
22-07-2020);
2020-053088, Sportlaan 10, het uitbreiden van het hoofdgebouw en
het wijzigen kantoorgebouw naar 13 appartementen (verzonden 24-072020);
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk
* 2020-068321, Evenementenlaan, Evenemententerrein De Kwakel,
aanvraag kermis en kinderkermisoptocht van 6 t/m 8 september 2020
(ontvangen 27-07-2020).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
• 2020-047219, Jaagpad 33, exploitatievergunning (verzonden 8-072020);
Uithoorn
• 2020-032589, Cort van der Lindenplein 7, exploitatievergunning (verzonden 9-07-2020);
• 2020-032592, Cort van der Lindenplein 7, drank- en horecavergunning
(verzonden 9-07-2020);
• 2020-042184, Randhoornweg, Evenemententerrein Legmeer-West,
foodtruckfestival Tjoeke Tjoeke Food Food van 21 t/m 23 augustus
2020 (verzonden 27-07-2020);
• 2020-064074 Boerlagelaan 5, het plaatsen van een afvalcontainer van
17-08 tot 31-08-2020 ( verzonden 22-07-2020);
• 2020-065951 De Merodelaan 60, het plaatsen van containers van 10
augustus tot en met 16 oktober 2020. (verzonden 29-07-2020).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Uithoorn
2020-055839, Den Uyllaan, reservering gehandicaptenparkeerplaats (verzonden 29-07-2020).

