GGD testbus drie weken
op het Amstelplein
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Bewoners van de gemeente Uithoorn met lichte klachten kunnen zich
tot en met 5 september zonder afspraak, gratis en dichtbij huis laten
testen op corona. De GGD-testbus staat in deze periode op het Amstelplein. Met uitzondering van de woensdagen in verband met de
weekmarkt.De mobiele en kleinschalige testlocatie bestaat uit een
hiervoor omgebouwde touringcar. De bus wordt door één bezoeker tegelijk betreden, waarna de test wordt uitgevoerd. Andere bezoekers
wachten buiten de bus totdat zij aan de beurt zijn. Buiten de bus kunnen bezoekers met mondkapje op, op voldoende afstand wachten.

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het
coronavirus

Praktische informatie
De testbus op het Amstelplein is tot en met 5 september met uitzondering van woensdag, dagelijks geopend van 8.30 tot 12 en van 12.45
tot 16 uur. Een afspraak maken is niet nodig. De test is gratis. Neem
een geldig legitimatiebewijs mee als u deze heeft. Het dragen van een
mondkapje is verplicht.

-

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

Basisregels

Klant Contact Centrum/receptie

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

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

Zoveel mogelijk op afspraak

Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.
Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak;
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Sociaal loket

We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is 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.

Bouw- en woningtoezicht

Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

Gemeentelijke informatie www.uithoorn.nl/coronavirus
RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51.
Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl
(reisadviezen, informatie over maateregelen)
GGD Amsterdam www.ggd.amsterdam.nl
Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken
https://coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak)
of 0800-1702 (vaccinatieafspraak)
Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl

Actuele coronacijfers
gemeente Uithoorn week 32
Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-amsterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers het
aantal gezette vaccinaties en het aantal afgenomen en positieve coronatesten in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Hieronder vermelden wij de gegevens van de gemeente Uithoorn. Voor
meer informatie en cijfers kunt u naar het genoemde webadres gaan.
Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
• 543.995 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
• 58.152 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd
Uithoorn Volledig
gevac.

Gedeeltelijk
gevac. (1/2)

Vaccinatie Vaccinatie
gepland
nog niet gepland

Week 26
Week 28
Week 30
Week 32

25%
22%
12%
6%

6%
2%
0%
0%

36%
45%
55%
64%

32%
31%
33%
30%

Positief geteste personen
In week 32 (9 t/m 15 augustus) is het aantal positief geteste mensen in
Amsterdam-Amstelland afgenomen met 4% vergeleken met de week
daarvoor. In de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel nam het aantal
meldingen licht toe en in de overige gemeenten nam het aantal meldingen af.
Cijfers gemeente Uithoorn
Week 32

Week 31

Absoluut
26

/100.000 inw
88

Absoluut
30

/100.000 inw
101

Testen op GGD-locaties
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen week bij een GGD-testlocatie liet testen was 12% lager dan de
week ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag steeg
naar 16,7%. In de gemeente Uithoorn nam het aantal testen toe en in
de overige gemeenten nam het aantal testen af. Binnen de gemeente
Amsterdam werd in alle stadsdelen een afname in aantal testen waargenomen.
Cijfers gemeente Uithoorn
Week 32

Week 31

Absoluut
244

/100.000 inw
824

Absoluut
231

/100.000 inw
780

Wist je
dat?
Aankondiging Tweede online informatieavond GASVRIJ
Niet vergeten: op donderdag 2 september 2021 van 20.00-21.30 uur: tweede online informatie
avond GASVRIJ. Aanmelden kan nog voor 31 augustus via www.uithoorn.nl/gasvrij.

Om bewoners en ondernemers te helpen om meer grip
te hebben op hun geldzaken,
is de gemeente Uithoorn aangesloten bij Startpunt Geldzaken. Startpunt Geldzaken stelt
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De basisregels blijven belangrijk: houd 1,5 meter afstand, laat je testen
bij klachten, geef elkaar de ruimte en blijf thuis bij gezondheidsklachten. Heeft u vakantieplannen? Ga wijs op reis. Want reizen is en blijft
een risico. Check het reisadvies Nederlandwereldwijd.nl

Vaccinatieafspraak maken
Wanneer u de vaccinatie krijgt, is afhankelijk van bijvoorbeeld uw leeftijd en of u werkt in de zorg. Via een handige vragenlijst kunt u bekijken wanneer u een uitnodiging kunt krijgen voor de coronavaccinatie. Ook ziet u waar u de coronaprik kunt halen en welk vaccin u waarschijnlijk krijgt. Benieuwd wanneer u de vaccinatie ontvangt? Bekijk
de vragenlijst op rijksoverheid.nl/coronavirus of regel een afspraak via
www.coronatest.nl.
Vaccinatielocatie vlakbij Uithoorn
De dichtsbijzijnde vaccinatielocatie van de GGD Amsterdam-Amstelland is bij de Bovenkerkerweg 6-8 in Amstelveen. Voor inwoners uit de
gemeente Uithoorn is deze locatie goed en snel te bereiken. Deze locatie is opgenomen in het afsprakensysteem.

Vaccineren zonder afspraak
Wilt u zich laten vaccineren, maar heeft u nog geen afspraak gemaakt? Dan kunt u nu zonder afspraak terecht voor een corona-prik
op de 4 grote vaccinatielocaties van GGD Amsterdam.
•
•

RAI in Zuid
AFAS Live in Zuidoost

Iedereen van 12 jaar en ouder die nog geen vaccinatie-afspraak heeft
gemaakt, kan nu zonder afspraak voor de eerste of tweede prik terecht
bij de 4 grote priklocaties. Deze zijn iedere dag open van 08.00 - 20.00
uur. Heeft u al een afspraak ingepland? Dan kunt u alleen op de afgesproken tijd en plaats terecht. Heeft u al een eerste prik gehad? Dan
kunt u nu ook zonder afspraak uw tweede prik halen, als het langer dan
28 dagen geleden is dat u die prik gekregen heeft. Zie voor meer info:
ggd.amsterdam.nl/nieuwsoverzicht/corona-prik-afspraak

Coronacheck-app
Met de app bewijst u dat u gevaccineerd bent, dat u negatief op corona getest bent of dat u recent al corona gehad hebt. U kunt CoronaCheck gebruiken voor toegang tot bepaalde locaties. En om internationaal te reizen binnen de EU. Download de Coronacheckapp in de appstores op uw mobiele telefoon. Een bewijs op papier is handig als u
geen smartphone heeft. U kunt een bewijs maken van een vaccinatie,
een herstel en/of van een testuitslag via https://coronacheck.nl/nl/print

online geldplannen beschikbaar
voor huishoudens in verschillende omstandigheden. Het kan bijvoorbeeld uitkomst bieden voor
mensen die meer geld over zouden willen houden, in financiële
problemen zitten, maar ook voor
mensen die geld willen sparen
voor de studie van (klein)kinderen. Ook zijn er plannen beschikbaar voor jongeren en ondernemers. De geldplannen geven tips
en handvatten. Voordeel van de
online geldplannen is dat ze ano-

niem ingevuld kunnen worden
en op een tijdstip dat het uitkomt.
De geldplannen zijn
te vinden via:
www.startpuntgeldzaken.nl/
uithoorn.

van woningbouw op de plek van
de sportvelden in De Kwakel, en
van de daarvoor noodzakelijke
verplaatsing van Thamen naar De
Legmeer. Dit zal naar verwachting in oktober 2021 zijn.

Denk mee over eventuele
woningbouw bij de Vuurlijn
Vervolgonderzoek Wonen,
sporten en recreëren
Wat vindt u van de inpassing van
de woningbouw op de huidige locatie van Thamen Honk- en Softbal en jeu de boule-vereniging
Boule Union Thamen (verder
Thamen genoemd)? En wat vindt
u van de manier waarop we hierbij de groenzone direct langs de
Vuurlijn willen behouden en versterken? Deze vragen staan centraal in het vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren. Het
onderzoek waarin we bekijken of
we woningen kunnen bouwen op
de plek van Thamen en dan daarom ook de sportvelden kunnen
verplaatsen.

Wat vindt u?
Het resultaat van ons onderzoek is het beste te omschrijven
als een denkrichting. Er zijn dus
nog geen concrete plannen. Toch
denken we dat dit het moment is
om naar uw mening te vragen.
Voor de zomer hebben we omwonenden geraadpleegd/bevraagd
over de over verplaatsing van de
sportvelden naar De Legmeer en
nu over de inpassing van woningbouw op de locatie van Thamen.
U kunt uw mening geven via een
enquête op Uithoorndenktmee.nl.
Als u dat wilt, kunt u zich daar ook
opgeven voor een online of live
bijeenkomst op respectievelijk 6
en 7 september. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u de tekeningen

bekijken en in gesprek gaan met
vertegenwoordigers van de gemeente.
Meer informatie
Om u bij te laten praten over de
eerste denkrichting kunt u een
ﬁlmpje bekijken. Dit ﬁlmpje vindt
u op Uithoorndenktmee.nl onder het project Vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren. Daar kunt u de ideeën rustig
bekijken, u opgeven voor een van
de twee bijeenkomsten en de enquête invullen.
Wat gebeurt er met uw mening?
De resultaten van de enquête
gaan samen met de resultaten
van de andere onderzoeken naar
de gemeenteraad. Mede op basis van deze onderzoeksresultaten zal de gemeenteraad een besluit nemen over de haalbaarheid

Waarom dit onderzoek?
In de gemeente Uithoorn is nog
maar weinig plek over voor de
bouw van nieuwe woningen, terwijl de behoefte hieraan wel erg
groot is. Dit komt voor een groot
deel door de beperkingen die de
nabijheid van Schiphol met zich
meebrengt. Zo mag er op veel locaties niet gebouwd worden. De
gemeenteraad heeft daarom opdracht gegeven om creatief na te
denken over mogelijke kansen
voor woningbouw. Een van de
ideeën was het gebruiken van de
locatie van de sportvelden en deze dan te verplaatsen. Deze liggen namelijk op grond waarop
onder bepaalde voorwaarden wel
gebouwd mag worden. Andere
mogelijkheden in De Kwakel zijn
er niet meer. Daarom onderzoeken we nu of we Thamen Honken Softbal en jeu de boule-vereniging Boule Union Thamen (verder
Thamen genoemd) kunnen verplaatsen en op die plek woningen
kunnen bouwen. Tijdens ons onderzoek hebben we ons gebogen
over de volgende vragen: kunnen
we op de huidige locatie van Thamen woningen bouwen die passen bij de behoefte van de inwoners van Uithoorn en De Kwakel?
Hoe kunnen we deze woningen
zo goed mogelijk op deze plek
inpassen? En hoe behouden en
versterken we hierbij de groenzone direct langs de Vuurlijn?

Werk in uitvoering
Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Hier vindt u
meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.
LET OP, NACHTAFSLUITINGEN KRUISING LEGMEERDIJK
Vanwege ingrijpende werkzaam- sloten zodat de werkzaamheden
heden is het nodig om de kruising daar afgerond kunnen worden.
Legmeerdijk / Koningin Máxima- Het kan zijn dat de werkzaamhelaan af te sluiten voor het verkeer. den soepel verlopen en er misHet gaat om een paar wegafslui- schien maar twee afsluitingen in
tingen in de nacht en een afslui- de nacht nodig zijn. De afsluiting
ting van een heel weekend. Dit en eventueel omleidingsroutes
staat vanaf woensdagnacht 8 sep- worden met borden aangegeven.
tember op de planning. U moet
dan rekening houden met omlei- Nachtafsluitingen
dingen. Tijdens de voorbereiding - Woensdagnacht 8 september
van de werkzaamheden is ge- - Donderdagnacht 9 september
bleken dat de hoeveelheid werk- - Maandagnacht 13 september
zaamheden op de zuidelijke poot - Dinsdagnacht 14 september
van het kruispunt meer werk is - Woensdagnacht 15 september
dan verwacht. Om dit op een veilige en beheerste manier te kunnen Volledige afsluiting
uitvoeren, is er extra tijd nodig om - Vrijdag 10 september tot en
deze werkzaamheden goed af te
met zondag 13 september
kunnen maken. Tijdens de afsluiting in de nachten, wordt de zuide- Meer informatie via
lijke kant van het kruispunt afge- www.noord-holland.nl
Woensdagnacht 08-09
Donderdagnacht 09-09
Weekend 10-09 t/m 13-09

Start opbouw 19:00uur
Kruispunt openstellen 05:00uur

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/
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’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
• 2021-077489, Anemoonlaan 1, het parkeren in de voortuin. (ontvangen
13-08-2021);
• 2021-077500, Het Lange Eind 26, , de woning omzetten van bedrijfswoning naar plattelandswoning. (ontvangen 13-08-2021);
• 2021-077802, Drechtdijk 16, het aanpassen van de woning. (ontvangen
16-08-2021).

Uithoorn
• 2021-075514, Wilhelminakade 81, het vergroten van de aanbouw. (ontvangen 05-08-2021);
• 2021-077951, Staringlaan 9, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 16-08-2021);
• 2021-077936, Grevelingen 1, het kappen van een boom. (ontvangen
16-08-2021).
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
• 2021-038442, Amsterdamseweg achter 13 en 15, het bouwen van loodsen (buiten behandeling, verzonden 12-08-2021).

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:
De Kwakel
• 2021-059892, Drechtdijk 28, het bouwen van een nieuwe woning (verzonden 11-08-2021);
• 2021-065146, Boterdijk 77, de interne verbouwing en plaatsen van dakramen (verzonden 19-08-2021).
Uithoorn
• 2021-061114, Amsteldijk-Noord 96, het realiseren van een in/uitrit (verzonden 18-08-2021).

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
• 2021-062713, Brederolaan 46, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 11-08-2021).
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
• 2021-077202, Vuurlijn 50, het verlengen van de horeca- en drankvergunning. (ontvangen 12-08-2021);
• 2021-077631, Vuurlijn 30, het aanvragen van een tijdelijke horeca-en
drankvergunning van 4 t/m 12 september 2021 voor een tennistoernooi.
(ontvangen 16-08-2021);
• 2021-077830, het plaatsen van een kermisattractie van 3 t/m 8 september 2021. (ontvangen 16-08-2021).

Uithoorn
• 2021-076588, Zijdelwaardplein 52A, het verlengen van de Horeca vergunning. (ontvangen 11-08-2021);
• 2021-076478, Zijdelwaardplein 77C, het verlengen van de horeca vergunning. (ontvangen 11-08-2021);
• 2021-077034, Boerlagelaan 41, aanvraag horeca- en drankvergunning.
(ontvangen 12-08-2021);
• 2021-077872, Laan van Meerwijk 2, het verlengen van de horeca- en
drankenvergunning. (ontvangen 16-08-2021);
• 2021-077970, Industrieweg 20, het verlengen van de sluitingstijden.
(ontvangen 17-08-2021);
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•

2021-078824, Legmeerplein18, het aanvragen van een alcoholvergunning. (ontvangen 19-08-2021).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-07731, Vuurlijn 30, onthefﬁng art. 35 Alcoholwet van 4 t/m 12 september 2021 (verzonden 19-08-2021).

Uithoorn
• 2021-066238, Arthur van Schendellaan 59, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 19-08-2021);
• 2021-067540, Arthur van Schendellaan 59, alcoholwetvergunning (verzonden 19-08-2021).
BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN

MANDAATBESLUIT HANDHAVING VAN DE QUARANTAINEPLICHT
Besluit van de burgemeester van gemeente Uithoorn tot het verlenen van
mandaat aan toezichthouders van de gemeente Uithoorn voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid. Dit betekent dat toezichthouders die zijn aangewezen om toezicht te
houden op de naleving van de regels die gesteld zijn bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid ook bevoegd zijn om direct handhavend op te kunnen treden bij overtreding van de quarantaineplicht. Dit
besluit treedt een dag na de publicatie in werking.
Uithoorn, 12 augustus 2021

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN CO₂
TRANSPORTLEIDING ‘DE KWAKEL’, UITHOORN

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde
in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan CO₂ transportleiding ‘de Kwakel’, Uithoorn met identiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPCO2leiding-ON01 met ingang van 26 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is het
initiatief van OCAP (Organic Carbondioxide for Assimilation of Plants) om
het CO₂ netwerk verder uit te bouwen en het voornemen om het kernglastuinbouwgebied De Kwakel aan te sluiten op CO₂ (kooldioxide). Door de
verdere uitbouw van het CO₂ netwerk en het voornemen om het kernglastuinbouwgebied De Kwakel aan te sluiten op CO₂ zal een nieuwe CO₂leiding (hogedruk) worden aangelegd tussen de bestaande CO₂- leiding
gelegen ten zuidoosten van de A4 nabij knooppunt Burgerveen en het
kernglastuinbouwgebied de Kwakel. Aan de Hoofdweg wordt een reduceerstation geplaatst. Het tracé van de nieuwe CO₂- leiding doorsnijdt een
viertal gemeenten. Het leggen van hogedruk leidingen voor het transporteren van CO₂ is niet in overeenstemming met de huidige planologische kaders. De herziening van meerdere bestemmingsplannen is daarom noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridischplanologische kaders om het voornemen binnen het grondgebied van de
gemeente Uithoorn mogelijk te maken.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan CO₂ transportleiding ‘de Kwakel’, Uithoorn
ligt vanaf donderdag 26 augustus 2021 tot en met woensdag 6 oktober
2021 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een
beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 25 augustus 2021.

