
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.

WWW.UITHOORN.NL

De gemeente aangesloten is 
bij het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur? Het fonds maakt het 
mogelijk dat kinderen en jon-
geren (0-18 jaar) wiens ouders 
het niet breed hebben toch 
lid kunnen worden van een 
(sport) vereniging. Een inter-
mediair kan een aanvraag voor 
een kind doen. Dit is een tus-
senpersoon die het gezin kent. 

Denk aan jongerenwerkers, 
juf/meester, een ouder- en 
kindadviseur, huisarts of een 
consulent schuldhulpverlener 
van de gemeente. Meer infor-
matie op www.jeugdfondsspor-
tencultuur.nl of www.uithoorn.
nl/laatgeengeldliggen. Of bel 
met het Sociaal Loket. Maan-
dag t/m vrijdag van 9.00-10.30 
uur: (0297) 513111.

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
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 

https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

Belangrijke informatie voor 
Oekraïense vluchtelingen: 
haal uw bewijs van verblijf
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 
Tijdelijke Bescherming te vallen 
en tot in ieder geval 4 maart 2023 
in Nederland te mogen wonen en 
werken. De vluchtelingen die in de 
gemeente Uithoorn verblijven kun-
nen hiervoor terecht bij een IND lo-
catie in Amsterdam. Het adres van 
de locatie CEC gebouw, Bijlmer-
dreef 1289, 1103 TV Amsterdam. 

Bereikbaarheid
Het CEC gebouw ligt naast metro-
station Kraaiennest. Station Am-
sterdam Bijlmer Arena ligt op 20 
minuten loopafstand. Er stoppen 
diverse bussen voor de deur. De 
locatie is daarnaast goed bereik-
baar met auto. Parkeren kan in de 
omgeving en kost €1.40 per uur. 

Afspraak maken
Het ophalen van het bewijs van 
rechtmatig verblijf kan alleen op 
afspraak. Samen met vluchtelin-
genwerk heeft de IND een afspra-
ken module ontwikkeld: 
https://portaal.refugeepass.nl/ 
De afspraak is persoonsgebon-
den. 

- Gezinnen tot maximaal 6 per-
sonen moeten gezamenlijk een 
afspraak maken 

- Kinderen moeten mee naar de 
afspraak

Vergoeding reiskosten 
Vluchtelingen die naar de loca-
tie in Amsterdam reizen, kunnen 
de reiskosten hiervoor declareren 
bij de gemeente. De Oekraïen-
se vluchtelingen kunnen dan een 
mail sturen naar sociaal.loket@
uithoorn.nl met een bon/bewijs 
van de reiskosten. Ze moeten erbij 
vermelden dat het gaat om de af-
spraak bij de IND voor hun rechts-
bewijs. Het is niet de bedoeling dat 
vluchtelingen die in de gemeente 
Uithoorn wonen een afspraak ma-
ken met de IND in een andere re-
gio. 

Periode 
Voor 1 september 2022 moet ie-
dereen die daar recht op heeft in 
de gelegenheid zijn gesteld om het 
bewijs van rechtmatig verblijf op te 
halen. De locatie in Amsterdam is 
geopend tot 31 augustus 2022.
Meer informatie over het bewijs 
van verblijf (ook in het Oekraïens 
en Russisch): 
https://ind.nl/nl/oekraine-afspraak-
ophalen-bewijs-van-verblijf

Asfaltwerkzaamheden 
Vuurlijn 
(vanaf Ringdijk tot en met de kruising met de Noorddammerweg)

Werkzaamheden doorsteek 
Faunalaan - Aan de Zoom

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 – Noorddam-
merweg afgesloten voor al het 
verkeer. Voor deze situatie wor-
den er omleidingen ingesteld. 

Het kruispunt Ringdijk-Vuurlijn 
wordt zo vaak en zo lang mogelijk 
open gehouden. Er zijn drie korte 
momenten dat we het moeten af-
sluiten 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 coa-
ting).

Op 16 en 22 augustus worden 
verkeersbegeleiders ingezet om 
het verkeer om te leiden. Voor de 
afsluiting van 23 op 24 augustus 
wordt voor al het verkeer een om-
leiding ingesteld. De brug over 
de Ringvaart is voor voetgan-
gers en fietsers altijd bereikbaar 
via de Noorddammerweg en Stel-
ling / Linie. Met de aanwonenden/
ondernemers van de Vuurlijn ter 
hoogte van het project zijn afzon-
derlijke afspraken gemaakt voor 
hun bereikbaarheid. 

Leveranciers en bezoekers aan 
dorpscentrum De Kwakel - 
Let op!
Deze werkzaamheden worden 
om de hinder te beperken in de 
zomervakantie gedaan. Leveran-
ciers en bezoekers kunnen mis-
schien last ondervinden van de 
afwijkende route door de omlei-
ding die voor deze werkzaamhe-
den is ingesteld.
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Vanaf donderdag 11 augustus wor-
den ter voorbereiding op de werk-
zaamheden van de Uithoornlijn 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd 
aan de ondergrondse constructie 
(duiker) die de twee watergangen 
met elkaar verbindt. Voor het uit-
voeren van de werkzaamheden is 
het noodzakelijk om de fiets- en 
voetgangersverbinding tussen de 
Faunalaan en Aan de Zoom vanaf 
15 augustus open te breken. Een 
tijdelijke loopbrug voor voetgan-
gers en fietsers (fiets aan de hand) 
wordt als doorgang geplaatst. De 
herstelwerkzaamheden vallen sa-
men met de werkzaamheden voor 

halte Faunalaan en de daarbij be-
horende omleidingsroute. Dit komt 
door extra lange leveringstijden 
van materialen, waardoor de start 
van werkzaamheden is opgescho-

ven. We doen er alles aan om de 
hinder zoveel mogelijk te beper-
ken. Wij verwachten de herstel-
werkzaamheden op 19 augustus 
klaar te hebben.de realisatie van de nieuwe bus-



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.
Uithoorn
• 2022-076498, Graslaan 7, het bouwen van een garage. (ontvangen 24-

07-2022);
• 2022-076478, Graslaan 5, het bouwen van een garage. (ontvangen 24-

07-2022);
• 2022-076448, Thamerweg 63. het wijzigen van een vergunning voor 

een keermuur. (ontvangen 21-07-2022);
• 2022-076429, Amstelplein. het plaatsen van lichtreclame. (ontvangen 

20-07-2022);
• 2022-076999. het aanleggen van het Legmeerbos. (ontvangen 25-07-

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
• 2022-062741, Aalberselaan 15, het plaatsen van dakisolatie en een 

dakkapel aan de voorzijde van de woning. (verzonden 25-07-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-076289, Bilderdam 23 A, het aanvragen van een evenementen-

vergunning voor het 100-jarig bestaan van de ijsclub Excelsior van 17 
t/m 18 september 2022. (ontvangen 24-07-2022).

Uithoorn
• 2022-076358, Oranjepark, het aanvragen van een ontheffi ng op 24 sep-

tember 2022 voor een burendag. (ontvangen 22-07-2022);
• 2022-076423, Van Eedenlaan 13, het plaatsen van bouwmateriaal op 

een parkeerplaats van 28 augustus t/m 27 september 2022. (ontvan-
gen 25-07-2022).

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.
Uithoorn
• 2022-075644, Potgieterlaan 62, het plaatsen van een afvalcontainer 

van 15 augustus t/m 16 september 2022. (verzonden 27-07-2022);
• 2022-058575, A.M. de Jonglaan 29, vergunning voor woningvormen en 

woningsplitsen van rechtswege, (verleend 28 juli 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.

• 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.

• 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 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.

VERKEERSBESLUIT TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 
 PETRUS STEENKAMPWEG E.O. 
 GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
In verband met de werkzaamheden aan de busbaan zijn tijdelijke verkeers-
maatregelen ingesteld ter hoogte van de Petrus Steenkampweg e.o. De tij-
delijke verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid te borgen voor het verkeer. De tijdelijke maatregelen duren 
tot en met oktober 2022 of zo lang het werk duurt. Voor meer informatie en 
het volledige verkeersbesluit gaat u naar www.offi cielebekendmakingen.nl
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot zes weken na publicatie bezwaar maken 
tegen een verkeersbesluit. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij 
de gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@
uithoorn.nl.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

WWW.UITHOORN.NL

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.

Opstelterrein en N201
Op het opstelterrein wordt verder gewerkt aan de hal voor wassen en 
onderhoud van de trams. Eerder werd de fundering gestort, in augus-
tus worden de wapening en mantelbuizen (hier komen de kabels en lei-
dingen in te liggen) aangebracht. Die werkzaamheden lopen door tot in 
september, waarna de vloer wordt gestort. Bij de N201 gaan de voorbe-
reidingen voor het nieuwe viaduct verder: de funderingspalen zijn inmid-
dels geheid, Dura Vermeer bouwt in augustus verder aan de landhoof-
den aan beide zijden van de weg.

Werkzaamheden rond de spoordijk
Maandag 22 augustus start de aanleg van de nieuwe tramhalte bij Aan 
de Zoom en de trambaan op de spoordijk tussen Aan de Zoom en de 
Randweg. In de bocht van de spoordijk begonnen de werkzaamheden 
al in juli. Er vinden grondwerkzaamheden plaats, gevolgd door het aan-
brengen van keerwanden om te zorgen dat alle grond op zijn plek blijft 
en het plaatsen van geluidschermen. Daarnaast worden nieuwe steun-
punten voor de Bieslookbruggen gemaakt. Zodra de geluidschermen 
geplaatst zijn, start de daadwerkelijke aanleg van de halte en de tram-
baan. Later dit jaar verandert de route van en naar Buitendijks en wordt 
het laatste deel van de straat Aan de Zoom opnieuw ingericht. Deze fase 
duurt tot juni 2023. Bouwverkeer rijdt vanaf de busbaan of de bouwhub 
over de spoordijk naar de werklocaties. De oversteek bij Aan de Zoom 
blijft altijd beschikbaar voor fi etsers en voetgangers.

Afsluiting kruising Faunalaan-busbaan
Half augustus start de aanleg van de nieuwe bushalte nabij de krui-
sing van de busbaan met de Faunalaan. Deze kruising is daarom van 
maandag 15 augustus tot en met vrijdag 9 september afgesloten voor 
alle verkeer. Er gelden omleidingen:
• Fietsers en voetgangers steken tijdelijk over via de oversteek bij 

bushalte Burgemeester Kootlaan. Van maandag 15 augustus tot en 
met vrijdag 26 augustus 2022 rijden fi etsers via de Jan. P. Swee-
linckweg van en naar deze oversteek. Daarna is het fi etspad paral-
lel aan de busbaan weer in gebruik als omleidingsroute. U kunt ter 
plaatse de omleidings-borden volgen. 

• Autoverkeer verlaat en bereikt de wijk Legmeer West via de Noor-
dammerweg.

Meer informatie over deze werkzaamheden is te vinden op 
uithoornlijn.nl/faunalaan.

Omgeving busstation/Boerlagelaan
Op het busstation wordt in augustus voornamelijk gewerkt aan de fi et-
senstallingen. De fi etsenstalling aan de zijde van de Boerlagelaan is 

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-
notifi catie 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. 

tijdelijk verwijderd, op die locatie komt een tijdelijke in- en uitrit voor de 
bussen. Fietsers kunnen hun fi ets parkeren in de stalling aan de zij-
de van de Beellaan.
Om op de kruising Boerlagelaan-busbaan de trambaan aan te leggen, 
wordt de kruising in meerdere fases steeds voor een klein deel afge-
sloten. Verkeer wordt via een tijdelijke weg (een ‘slinger’) langs de 
werkzaamheden geleid. Zo kunnen de werkzaamheden uitgevoerd 
worden terwijl het verkeer zijn doorgang vindt. Weggebruikers (auto-
mobilist, fi etser of voetganger) krijgen vanaf zaterdag 20 augustus te 
maken met tijdelijke verkeerslichten en een om-en-om-regeling (de 
verschillende rijrichtingen gebruiken om en om dezelfde rijbaan). Op 
vrijdag 19 augustus is de Boerlagelaan ter hoogte van het busstati-
on volledig afgesloten tussen 09.30 en 16.00 uur om de verkeerslich-
ten en barriers te plaatsen ten behoeve van deze om-en-om-regeling. 

Busbaan Boerlagelaan - halte Uithoorn-Centrum
Op de busbaan tussen de Boerlagelaan en het Spoorhuis wordt verder 
gewerkt aan de trambaan. Zo worden onder andere de bovenleidings-
masten geplaatst en wisselverwarming aangebracht. De bovenleiding 
zelf wordt aan het van het project over de hele lijn in één keer aan-
gebracht. De huidige fase duurt nog tot eind september. In augustus 
bouwt de aannemer verder aan de stroomvoorzieningsgebouwen (ge-
lijkrichterstations) bij de Boerlagelaan en de Amsterdamseweg. Ook 
halte Uithoorn Centrum en de parkeerplaats krijgen steeds meer vorm.

WERKZAAMHEDEN IN AUGUSTUS 2022




