
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

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 
Tot 6 april 2020 kan alleen een afspraak gemaakt worden voor het aan-
vragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw do-
cument 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.

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.

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/RaadUit-
hoorn

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 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.

Wist je 
dat?

Kinderen in Uithoorn moeten 
voor school vaak huiswerk ma-
ken op de computer of lap-
top. Maar niet iedereen heeft 
geld genoeg om een computer 
te kopen. Daarom stelt de ge-
meente geld beschikbaar voor 
ouders met een krappe beurs 
om er een aan te schaffen. 
Wie komt er in aanmerking? 
Kinderen die in Uithoorn wo-
nen en naar het voortgezet 
onderwijs gaan. De regeling 
is bedoeld voor de inkomen-
snorm tot 125 procent van de 
bijstandsnorm. Eens in de vier 
jaar kunnen mensen gebruik 
maken van de computerre-
geling. De hoogte van de ver-
goeding is maximaal 462 eu-
ro. Wil je weten of je in aan-

merking komt of wil je een aan-
vraag doen? Neem gerust con-
tact met het Sociaal Loket van 
de gemeente via telefoonnum-
mer (0297) 513111 van ma t/m 
vri van 9.00 tot 10.30 uur. Of 
mail naar sociaal.loket@uit-
hoorn.nl. 

Op www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen staat ook 
informatie over het aan-
vragen van bijzondere 
bijstand, kwijtschelding 
voor gemeentebelastin-
gen, hoe je een aanvraag 
kan doen voor een com-
puter voor schoolgaan-
de kinderen, de Voedsel-
bank en nog veel meer.

Evenementen 
Alle evenementen moeten voldoen aan de maatregelen voor 
samenkomsten uit de “Noodverordening COVID-19 veiligheids-
regio Amsterdam-Amstelland 10 augustus 2020” (zie eerder) .

 Foodtruckfestival Tjoeke Tjoeke Food Food, 21-23 augus-
tus, Randhoornweg, Evenemententerrein Legmeer-West, 
Uithoorn. Tjoeke Tjoeke Food Food strijkt deze zomer weer 
neer in Uithoorn! 2 dagen de heerlijkste gerechten geser-
veerd vanuit de leukste Foodtrucks! De Foodtruck Festi-
vals hebben een knusse en informele sfeer. Kindervermaak, 
sfeervolle muziek en we werken samen met lokale dans-
scholen.

	 Uithoorns	Mooiste	-	de	fietstocht	op	30	augustus	2020
 Kofferbakmarkten op 30 augustus en 13 september 2020, 

Evenemententerrein Legmeer-West.

De gemeente wil op 7 december 
tijdens een feestelijke avond vrij-
willigers of mensen die zich ont-
zettend inzetten voor de buurt of 
medemens in het zonnetje zetten 
tijdens de tweede editie van de 
Zilveren Schakels. Alle inwoners, 
maar ook, (sport) verenigingen en 
diverse (vrijwilligers) organisaties 
kunnen hiervoor hun favoriete vrij-
williger voordragen. Iemand voor-
dragen kan nog tot 1 september. 
En dat kan zeker ook een jonge-
re zijn!

Alle inwoners van de gemeente 
Uithoorn kunnen straks stemmen. 
De zes vrijwilligers met de mees-
te stemmen, orden genomineerd 
voor	de	‘Zilveren	Schakel’.	Zij	krij-
gen op 7 december allemaal de 
waarderingsspeld uitgereikt. De 
Zilveren Schakel met de mees-
te stemmen ontvangt daarbij een 
cheque van 500 euro. 

U kunt tot 1 september iemand 
voordragen via communicatie@
duoplus.nl. Met als onderwerp: 
Zilveren Schakels. Vermeld in de 
mail alléén waarom uw kandidaat 
genomineerd moet worden, leef-
tijd van de vrijwilliger, haar of zijn 
vrijwilligerswerkzaamheden en 
hoe lang hij of zij dit werk al doet. 
Dit kan natuurlijk ook via een vi-
deoboodschap. Wegens de priva-
cyregels, wil en mag de gemeente 
in eerste instantie nog geen naam 
en contactgegevens ontvangen.

Wie verdient onze Uithoornse 
Zilveren Schakel?

Vanaf maandag 17 augustus is de 
zomervakantie alweer voorbij en 
zijn de scholen in Uithoorn en De 
Kwakel weer begonnen. Niet al-
leen voor de kinderen van de ba-
sisscholen maar zeker ook voor 
de leerlingen van het voortgezet 
onderwijs die naar een hele nieu-
we school gaan. Belangrijk dat 
andere weggebruikers, vooral au-
tomobilisten, een beetje extra op 
hen letten.

De gemeente Uithoorn heeft zich 
aangesloten bij de jaarlijks cam-
pagne	‘De	scholen	zijn	weer	be-
gonnen’	van	Veilig	Verkeer	Ne-

derland. Ook de scholen en be-
drijven in Uithoorn en De Kwa-
kel doen mee aan de campagne 
mee. U ziet de spandoeken en 
borden weer op straat.
Belangrijkste doel van de cam-
pagne is om automobilisten extra 
rekening te laten houden met on-
verwacht verkeersgedrag van de 
fietsende scholieren. Daarnaast 
roept de campagne de ouders 
op	om	met	hun	kinderen	de	fiets-
route naar school vooraf te oefe-
nen. En om de jongere kinderen 
wat	vaker	lopend	of	fietsend	naar	
school te brengen in plaats van 
met de auto.

De scholen zijn weer 
begonnen!

Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn 
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering

Werk in uitvoering

Voor het voor het project HOVASZ 
(hoogwaardige openbaarver-
voerverbinding tussen Aalsmeer 
en Schiphol-Zuid) van Provincie 
Noord-Holland, zijn er werkzaam-
heden op de kruising Legmeerdijk 
/ Koningin Máximalaan. Hou reke-
ning met hinder en wegafsluitin-
gen. De werkzaamheden zijn in te 
delen in drie afsluitingen op ver-
schillende data: 
- Twee nachtelijke afsluitingen 

in de nacht van woensdag 2 

op donderdag 3 september en 
in de nacht van donderdag 3 
op vrijdag 4 september tussen 
20.00 en 05.00 uur 

- Weekendafsluiting van vrijdag 
4 tot en met zondag 6 septem-
ber tussen 21.00 en 04.00 uur

- Weekendafsluiting van vrijdag 
11 t/m zondag 13 september 
tussen 21.00 en 04.00 uur

De volledige informatie over deze 
werkzaamheden leest u via www.
uithoorn.nl/werkinuitvoering 

Vanaf maandag 17 augustus tot 
ongeveer 16 oktober worden ne-
gen bruggen in Uithoorn opge-
knapt. De bruggen bij In het Rond 
en Eger-Kofschip worden bij-
na helemaal vervangen. De an-
dere zeven bruggen krijgen nieu-
we leuningen en de meeste ook 
een nieuw deklaag. Bij elke brug 
die wordt opgeknapt vindt u infor-
matie op een geel bord wanneer 

deze brug wordt opgeknapt en u 
eventueel moet omfietsen / -lo-
pen. 
Het gaat om bruggen bij de loca-
ties: In het Rond, Rotgans - Kol-
gans, Goudlijster - Zanglijster, 
Zanglijster - Bruine Lijster, Brui-
ne Lijster - Noorse Lijster, Molen-
vaart - Groenzone, Grauwe Gans 
- Witkopeend, Brug Eger f Kof-
schip, Ebro - Elbe.

 WEGAFSLUITINGEN DOOR BOUW AAN FIETSTUNNEL 
 NOORDZIJDE VAN HET KRUISPUNT DE KONINGIN MÁXIMALAAN

 ONDERHOUD NEGEN BRUGGEN UITHOORN

 AFSLUITING GEOMETRIELAAN EN KAZEMAT VANWEGE 
 VERVANGING RIOOLPUTTEN

 WERKZAAMHEDEN VUURLIJN OOST
Vuurlijn Oost krijgt een nieuwe 
weginrichting en wordt deels een 
fietsstraat. Fase 1 is klaar. Vanaf 
maandag 17 augustus begint KWS 
Infra in opdracht van de gemeen-

te aan fase 2 van de werkzaamhe-
den aan Vuurlijn Oost tussen het 
gezondheidscentrum en de Noord-
dammerweg en is naar verwach-
ting klaar op vrijdag 18 september.

Vanaf maandag 17 augustus zijn 
we begonnen met het vervangen 
van rioolputten op de kruising Ge-
ometrielaan en Kazemat. Voor 
deze werkzaamheden, die een 
paar dagen tot een week gaan du-
ren, is er een omleidingsroute in-
gesteld. De kruising wordt tijdens 

de werkzaamheden afgesloten 
voor autoverkeer. Voetgangers en 
(brom)fietsers kunnen langs de 
werkzaamheden (met de (brom)
fiets aan de hand) lopen. Via 
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering 
leest u welke omleidingsroute er 
is ingesteld.

Van 1 september tot 15 december 
2020	vindt	er	weer	een	‘Piep	zei	
de	muis	training’	plaats.	
Deze cursus is voor kinderen die 
een extra steuntje in de rug kun-
nen gebruiken omdat ze thuis of 
in hun directe omgeving te maken 
hebben met stress en spannin-
gen, bijvoorbeeld door een schei-
ding, ziekte, depressie, of ge-
weld. Als er thuis stress en span-
ning is, dan is dat ingrijpend voor 
een kind. Vaak denkt het kind 
dat het zijn schuld is dat vader of 
moeder boos of verdrietig is of het 
zusje ernstig ziek. Tijdens de bij-
eenkomsten doen de kinderen 
spelenderwijs positieve ervarin-
gen op en ervaren ze dat zij niet 
de enige zijn die soms verdrietig 
of boos zijn.

Training
De training bestaat uit 15 kind bij-

eenkomsten en 4 ouderbijeen-
komsten en is bedoeld voor kin-
deren die thuis stress en spannin-
gen hebben (meegemaakt). Denk 
hierbij aan:
•	 Echtscheiding
•	 Verlies	van	een	dierbare
•	 Psychische	problematiek	bij	

ouders (denk ook aan burn-
out van een ouder)

•	 Zorgen	over	geld/huisvesting/	
werkeloosheid etc.

•	 Ziekenhuis	opnamen	of	ziekte	
van kind of dierbare

•	 Diagnose	van	een	broertje	of	
zusje wat voor onrust/span-
ning heeft gezorgd in het ge-
zinssysteem

•	 Huiselijk	geweld
•	 Evt.	trauma’s	(brand	in	huis,	

overval, inbrekers)
Meer informatie en aanmelden 
via www.uithoorn.nl/jeugdhulp-
trainingen 

Piep zei de Muis training



OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
EN BEKENDMAKINGEN

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
heeft afgegeven. De beschikking betreft het intrekken 
van de omgevingsvergunning van Auto Service Center 
Van den Berg B.V. d.d. 31 maart 2006. De reden hier-
voor is het beëindigen van de verkoop van LPG per 2 ju-
li 2019. Door de beëindiging van de verkoop van LPG is 
de inrichting niet langer omgevingsvergunningplichting. 
Locatie: Noordzuidroute 2, De Kwakel
Zaaknummer: 9422510
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbe-
schikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte 
van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken 
ter inzage op de website loket.odnzkg.nl onder bekend-
makingen en (digitaal) bij:
- gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uit-

hoorn.
In verband met sluiting van overheidsgebouwen als ge-
volg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken 
die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen wor-
den ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, 
op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact 
opnemen met de gemeente over alternatieve mogelijk-
heden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of 
heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact 
opnemen met tel. 088-567 0200.
Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u bin-
nen zes weken na de dag waarop dit besluit ter in-
zage is gelegd een beroepschrift indienen bij Recht-
bank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift 
altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de 
reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een ko-
pie van dit besluit mee en vermeld het referentienum-
mer/kenmerk van dit besluit. Het indienen van een be-
roepschrift schort de werking van het besluit niet op. In 
spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een 
voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voor-
zieningenrechter van de genoemde rechtbank. U kunt 
ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij 
de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en 
het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht. 
Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt 
u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing 
van de overheid’ downloaden van de website www.rijks-
overheid.nl. Voor algemene informatie over procedures 
kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnum-
mer 1400 (lokaal tarief).

VERLENGING BELEIDSPLAN 
‘Vergunningen, ToezichT en handhaVing’ 
ToT en meT 31 december 2021
Op 23 juni 2020 heeft het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Uithoorn besloten om 
de looptijd van het beleidsplan Vergunningen, Toezicht 
en Handhaving (hierna: ‘VTH’) met de duur van een 
jaar te verlengen. Dit beleidsplan werkt nu tot en met 
31 december 2021. Hiertoe is met name besloten om-
dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitge-
steld tot 1 januari 2022. Ook de inwerkingtreding van 
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is uitgesteld. 
Er is een directe relatie met het VTH-beleidsplan daar 
deze wetten het belangrijkste kader gaan vormen voor 
de VTH-taken. 

AANPASSING ALGEMENE 
rechTenVerordening 2020
De gemeenteraad van Uithoorn heeft de algemene 
rechtenverordening 2020 van de gemeente Uithoorn 
opnieuw gewijzigd vastgesteld, onder de naam: 1e ge-
wijzigde algemene rechtenverordening 2020.

De coronamaatregelen kunnen ervoor zorgen dat inwo-
ners, verenigingen en ondernemers in financiële pro-
blemen komen. Waar mogelijk probeert de gemeente te 
helpen. Om die reden heeft de gemeente het mogelijk 
gemaakt via een aanpassing van de algemene rechten-
verordening dat er in uitzonderlijke gevallen geen leges 
worden geheven of deze kunnen uitstellen voor vergun-
ningen, belastingen enz.. 
Enkele voorbeelden. U heeft uw huwelijk gepland en 
de leges daarvoor al betaald. Door de coronamaatrege-
len heeft u besloten de huwelijksdatum te verplaatsen. 
U hoeft dan niet opnieuw leges te betalen. U heeft een 
aanslag OZB gehad maar hebt u geld nodig om bood-
schappen te kunnen blijven doen en de andere reke-
ningen die prioriteit hebben eerst te betalen. U kunt uit-
stel voor 3 maanden van betaling aanvragen. U heeft 
een evenementenvergunning aangevraagd, die door 
de maatregelen niet door kan gaan. U kunt uw betaal-
de leges voor het evenement terugkrijgen. Er zijn meer 
voorbeelden denkbaar. Leg uw situatie voor aan de ge-
meente als u reeds aanslagen heeft gehad of rechten 
heeft betaald. Naar uw individuele omstandigheden 
wordt dan gekeken en of uitstel, terugstorten of niet be-
taling aan de orde kan zijn. De maatregelen zijn van 
toepassing voor de gevolgen van de coronamaatrege-
len en vanaf half maart in werking getreden. 
Bent u ondernemer en hebt u vragen over hulp bij on-
dernemerschap mail dan naar ondernemersloket@uit-
hoorn.nl. Wij streven ernaar om binnen één werkdag 
contact met u op te nemen. 
De algemene rechtenverordening is te vinden op: www.
uithoorn.nl/Home/Belastingen/Legesverordeningen 

www.uiThoorn.nl

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 be-
zwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen heb-
ben, bel via (0297) 513111. U kunt ook mailen ge-
meente@uithoorn.nl. U vindt de officiële medede-
lingen 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 lig-
gen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. 
Soms liggen de stukken ook ergens anders ter in-
zage. 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 ge-
meente? Soms kunt u hiertegen bezwaar maken. 
U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 we-
ken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit 
waarom u het niet eens bent met de beslissing. 
Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan burge-
meester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangege-
ven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft ge-
maakt 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 ge-
bruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw be-
zwaar? 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 bin-
nen 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 be-
roepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in re-
kening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft ge-
maakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus 
worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet op-
geschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlo-
pige voorziening’ worden aangevraagd. 

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift 
of beroepsschrift ook een verzoek om een voorlo-
pige 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 arrondissementsrecht-
bank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige 
voorziening moet, net als in het bezwaar/beroeps-
schrift, staan waarom u het niet eens bent met dat 
besluit. Voor het insturen van een voorlopige voor-
ziening moet u ook betalen.

digiTale beKendmaKingen
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet 
gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. U vindt de 
volledige teksten van verordeningen en verkeers-
besluiten alleen nog via www.officielebekendma-
kingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én 
op de Gemeentepagina). U kunt zich op die web-
site ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt 
dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit 
de gemeente Uithoorn.

 Ter inzage
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatrege-
len. Wilt u stukken die ter inzage liggen bekijken, belt u 
dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor de mo-
gelijkheden.
• Vergunningverlening voor het uitbreiden van het Re-

gionaal Sorteer Centrum Schiphol aan de Bedrijven-
weg 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.

• Intrekking omgevingsvergunning Auto Service Cen-
ter Van den Berg B.V. in De Kwakel. Door de beëin-
diging van de verkoop van LPG is de inrichting niet 
langer omgevingsvergunningplichting. Inzage vanaf 
donderdag 20 augustus gedurende zes weken. In-
formatie 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 mo-
gelijk.
De Kwakel
• 2020-072032 Achterweg 180, het herbouwen van 

een kasconstructie na brandschade (ontvangen 07-
08-2020);

• 2020-072956 Drechtdijk 145, het plaatsen van een 
schutting (ontvangen 12-08-2020).

uithoorn
• 2020-069998 Burg. Brautigamlaan 50, het plaatse 

van div. bouwwerken (ontvangen 30-07-2020);
• 2020-070033 Anton Philipsweg 1, het vervangen 

van een reclamezuil. (ontvangen 30-07-2020);
• 2020-071638 Tesselschadelaan 23, het doorbreken 

van een muur tussen keuken en woonkamer (ont-
vangen 06-08-2020);

• 2020-072950 Jacob Catslaan 36, het bouwen van 
een overkapping in de tuin (ontvangen 11-08-2020);

• 2020-072928 Amsteldijk-Noord 173, het aansluiten 
van een zakelijke glasvezelkabel (ontvangen 10-08-
2020).

VergunningVriJ / ingeTroKKen aanVragen
uithoorn
• 2020-060742, Petrus Steenkampweg 2, het uitvoe-

ren van handelingen met gevolg voor bescherm-
de monumenten, vergunningvrij (verzonden 13-08-
2020).

Verlengen beSliSTermiJn
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het 
college van burgemeester en wethouders voor onder-
staande aanvraag om een omgevingsvergunning de 
beslistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2020-057405; Jaagpad 18c, het plaatsen van een 

steiger (verzonden 12-08-2020).
uithoorn
• 2020-056501, Boterdijk 34, het uitbouwen van een 

woning (verzonden 12-08-2020);
• 2020-056511, Boterdijk 34, het tijdelijk gebruik van 

een schuur als woning tijdens renovatie hoofdwo-
ning (verzonden 12-08-2020);

Verleende omgeVingSVergunningen 
(regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colo-
fon op deze pagina.
De Kwakel
• 2020-057772, Achterweg 11, het plaatsen van wa-

tersilo’s en een OWB unit (verzonden 03-08-2020);
• 2020-065320, Achterweg 17 en 19, het wijzigen van 

het gebruik van agrarische bedrijfswoning naar plat-
telandswoning (verzonden 06-08-2020). 

uithoorn
• 2020-056866 Brandgans 42, het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzon-
den 20-07-2020);

• 2020-056492 Brandgans 42, het plaatsen van een 
tweede dakkapel aan de achterzijde van de woning 
(verzonden 20-07-2020);

• 2020-068060, Knobbelzwaan 108, het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning (ver-
zonden 06-08-2020);

• 2020-068016 Amsterdamseweg; het aanleggen van 
telecommunicatie leiding op het perceel ter hoogte 
van de busbaan en de Amsterdamseweg (verzon-
den 12-08-2020).

 oVerige Vergunningen
INGEDIENDE AANVRAGEN 
oVerige Vergunning
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mo-
gelijk.
uithoorn
• 2020-072463 Parkeerterrein PPG Amsterdamse-

weg 14, Demolitionday 2020. (ontvangen 11-08-
2020).

Verleende Vergunningen
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colo-
fon op deze pagina.
De Kwakel
• 2020-061202, kruising Kon. Máximalaan-Poelweg, 

ontheffing geluidhinder voor 1 weekend en 5 nach-
ten van 31 augustus tot 15 september 2020 (verzon-
den 04-08-2020).

uithoorn
• 2020-021726, Evenemententerrein Legmeer-West, 

Randhoornweg, kofferbakmarkt op 16 augustus, 30 
augustus en 13 september 2020 (verzonden 07-08-
2020);

• 2020-021744, plaatsen reclameborden om bekend-
heid te geven aan de kofferbakmarkten van 10 tot 
16 augustus, 24 tot 30 augustus en 7 tot 13 septem-
ber 2020 (verzonden 07-08-2020);

• 2020-056161, Pr. Christinalaan t.h.v. nr. 80, plaat-
sen container van 1 september 2020 t/m 1 maart 
2021 (verzonden 13-08-2020).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
uithoorn
• 2020-016468, Randhoornweg 90, Uithoorns Mooi-

ste – de fietstocht op 30 augustus 2020 (verzonden 
03-08-2020)

• Koningin Julianalaan 45 te Uithoorn, melding Besluit 
lozen buiten inrichtingen voor het lozen van grond-
water t.b.v. grondwerkzaamheden voor nieuwbouw 
appartementencomplex De Rede (2020-073527 
d.d. 23-07-2020);

• Marktplein 63 Uithoorn, melding aanleg van een ge-
sloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen 
voor 30 nieuw te bouwen appartementen en een bi-
bliotheekruimte (2020-073530 d.d. 29-07-2020).

KENNISGEVING
wabo, intrekking vergunning, beschikking
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt 
namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-
Holland bekend dat zij een beschikking ingevolge de 

2020-069998 Burg. Brautigamlaan 50, het plaatse 

 Hoi allemaal, hebben jullie een fijne vakantie gehad? 
Vakantie vieren in 2020 is wel even anders dan dat we gewend waren he? Misschien zijn jullie toch 
wel even naar het buitenland geweest, of  jullie waren ergens in Nederland op vakantie.
En we denken dat veel kinderen ook gewoon de hele vakantie in Uithoorn en De Kwakel zijn 
gebleven. Net als wij! Of  jullie waren in ieder geval vast een aantal weken gewoon thuis. Hoe was 
jullie vakantie? Wij zijn heel benieuwd naar jullie verhalen! Heb jij een leuke vakantiebelevenis die 
je met ons wil delen?

Doe mee met deze leuke wedstrijd!

Wat maakt  
vakantie 
vieren 

in je eigen 
omgeving 
bijzonder?

Vakantieverhalen
wedstrijd

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!

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

Wat maakt vakantie vieren 
in je eigen omgeving bijzonder? 

Meer weten over de jury en de omgevingsvisie die we gaan maken?  
Kijk dan op www.uithoorndenktmee.nl. Onder projecten en dan Omgevingsvisie

Rosie gaat haar verhaal schrijven over de hond van de buren die ze steeds uit mocht laten. Ze is 
helemaal gek op hem en zou graag zelf  een hondje willen hebben. Ik ga mijn verhaal schrijven over 
het zwembadje in onze tuin en hoe die lek is geraakt (het was echt heel grappig!)
Als de lettertjes hierboven iets te klein zijn om te lezen, dan kan je alles ook even nalezen op...
www.uithoorndenktmeee.nl  Ik hoop dat we straks veel ijsjes mogen uitdelen!
       Groetjes van Rosie en Jannes 




