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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
Let op: door het toenemend aantal coronabesmettingen volgen de 
noodmaatregelen elkaar snel op. Kijk voor de actuele noodmaatrege-
len op www.uithoorn.nl/coronavirus. Heeft u geen internet? Bel voor de 
landelijke maatregelen 0800 13 51.

- 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?

De gemeente aangesloten is 
bij het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur? Het fonds maakt het 
mogelijk dat kinderen en jon-
geren (0-18 jaar) wiens ou-
ders het financieel niet breed 
hebben toch lid kunnen wor-
den van een (sport) vereni-
ging. Het Jeugdfonds be-
taalt contributies, eventuele 
kleding en attributen tot een 
maximaal bedrag van 225 eu-
ro per jaar voor sport of 450 
euro per jaar voor cultuur per 
kind. Daarnaast kan er een 
apart bedrag worden aange-
vraagd voor zwemles met di-
plomagarantie A en/of B. Een 
intermediair kan een aanvraag 
voor een kind doen. Dit is een 
tussenpersoon die het gezin 
kent. Denk aan jongerenwer-
kers, leerkracht, een ouder- en 

kindadviseur, huisarts of een 
consulent schuldhulpverlener 
van de gemeente. Meer in-
formatie op www.jeugdfonds-
sportencultuur.nl of www.uit-
hoorn.nl/laatgeengeldliggen. 
Of bel met het Sociaal Loket. 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 10.30 uur: (0297) 513111.

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.

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

Werk in uitvoering

Voor het voor het project HO-
VASZ (hoogwaardige open-
baarvervoerverbinding tussen 
Aalsmeer en Schiphol-Zuid) van 
Provincie Noord-Holland, zijn er 
werkzaamheden op de kruising 
Legmeerdijk/Koningin Máxima-
laan. Hou rekening met hinder en 
wegafsluitingen. 
De werkzaamheden zijn in te de-
len in drie afsluitingen op verschil-
lende 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 t/m zondag 6 september tus-
sen 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 .

 WEGAFSLUITINGEN DOOR BOUW AAN FIETSTUNNEL 
NOORDZIJDE VAN HET KRUISPUNT DE KONINGIN 

 MÁXIMALAAN

Evenementen 
Alle evenementen moeten voldoen aan de maatregelen voor 
samenkomsten uit de “Noodverordening COVID-19 veiligheids-
regio Amsterdam-Amstelland 10 augustus 2020” (zie eerder) 
anderhalve meter afstand in acht worden genomen in verband 
met corona. Informatie over evenementen: www.uithoorn.nl/
evenementen. 

 Open monumentendag, 12 september.
 Kofferbakmarkt op 13 september 2020, 

 Evenemententerrein Legmeer-West.

Open Monumentendag 
12 september
Heeft u de Genieloods bij Fort aan 
de Drecht al eens van binnen ge-
zien? Op zaterdag 12 september 
kan het. Voor het eerst is de Ge-
nieloods opengesteld op Open 
Monumentendag. De nieuwe ei-
genaar gaat het opknappen en 
verbouwen, een unieke kans dus 
om de loods in huidige staat te be-
kijken. Zo is de zolderconstructie 
heel bijzonder. 

Ook in Fort aan de Drecht zelf 
kunt u rondkijken. In Uithoorn 
zijn verder Brouwerij De Schans 
open, het voormalige station van 
de Haarlemmermeerspoorlijnen 
en de Hoeksteen die dit jaar een 
nieuwe eigenaar kreeg. Bij de Tol-
huissluis is de theetuin te bezoe-
ken. De panden zijn open van 
10.00 tot 16.00 uur, met uitzonde-
ring van de Genieloods (sluitings-
tijd 14.00 uur) en de Hoeksteen, 

die is open op de reguliere ope-
ningstijden, vanaf 15.00 uur. 

De adressen van de panden zijn: 
• Station Uithoorn, 
 Stationsstraat 41-45.
• Tolhuissluis, Jaagpad 33.
• Schansbrouwerij, 
 Schans 17-21.
• Fort aan de Drecht, 
 Grevelingen 30-36.
• Genieloods, Grevelingen 40.
• Hoeksteen, (Gerrit) 
 Alfons Ariënslaan 1.

Een folder met achtergrondinfor-
matie kunt u meenemen bij de 
panden die dit jaar in Uithoorn 
worden opgesteld. De folder is 
daarnaast verkrijgbaar bij de ge-
meente. Natuurlijk worden de co-
ronamaatregelen in acht geno-
men. Denk dus aan voldoende af-
stand. 

Cursus Rots en Water
In oktober begint in Uithoorn de 
weerbaarheidscursus Rots en 
Water voor kinderen. Er zijn twee 
groepen: een groep van 7 t/m 9 
jaar en een groep van 10 t/m 12 
jaar. 

Met de weerbaarheidstraining 
Rots en Water leer je wanneer je 
voor jezelf moet opkomen en je 
leert wanneer je je maar beter er-
gens bij kunt neerleggen. Het is 
niet altijd makkelijk je eigen gren-
zen aan te geven en die van an-
deren te respecteren. De Rots en 
Water-training leert je soms hard 
zijn als een rots en soms zacht als 
water. De training is bedoeld voor 
kinderen die het lastig vinden op 
een rustige manier voor zichzelf 
op te komen of anderzijds voor 
kinderen die juist te vaak over 
zich heen laten komen. Ook als 
je meer zelfvertrouwen wilt heb-
ben, je makkelijker contact met 
anderen wilt leren maken of je ge-
woon graag rustig wilt leren blij-
ven in vervelende situaties, heb 
je veel aan deze training. Het doel 
van de training is dat je sterker in 
je schoenen komt te staan, je leert 
voor jezelf op te komen en bouwt 
aan je zelfvertrouwen. Zo kun je 
beter omgaan met lastige situa-
ties en je leert betere keuzes te 

maken. Met Rots en Water leer je 
je woede en boosheid te beheer-
sen en op een rustige manier voor 
jezelf op te komen. Je denkt na 
over wat je wel en niet wilt en leert 
hoe je dat duidelijk kunt maken. 
Ook leer je de grenzen van ande-
ren te respecteren.

Trainingen
De training wordt twee keer ge-
geven: aan de groep van kinde-
ren van 10 t/m 12 jaar van 15.00 
tot 16.00 uur en aan kinderen van 
7 t/m 9 jaar van 16.00 tot 17.00 
uur op 8 woensdagen van 21 ok-
tober t/m 9 december. Er is plek 
voor maximaal 8 kinderen per trai-
ningsgroep. De locatie is de gym-
zaal aan de Christinalaan 82 te 
Uithoorn. 

Aanmelden
De trainingen gaan altijd door en 
uw kind kan gratis deelnemen. 
Meer informatie op www.rotsen-
water.nl. Aanmelden via www. 
uithoorn.nl/jeugdhulptrainingen.

Verdiepingssessies 
afvalinzameling 
in Uithoorn en De Kwakel
Zo min mogelijk afval en dat wát 
we aanleveren goed scheiden. 
Dat is de uitdaging die we met el-
kaar in Nederland aangaan. Ook 
de gemeente Uithoorn wil de hoe-
veelheid restafval verminderen. 
Dat is beter voor het milieu én 

voor de portemonnee. Het ver-
werken van gescheiden afval is 
goedkoper dan het verbranden 
van het restafval. Bovendien wor-
den de gescheiden ingezamelde 
stoffen grotendeels verwerkt als 
grondstof voor nieuwe producten. 

Gemiddeld biedt een inwoner 
van Uithoorn en De Kwakel jaar-
lijks via de containers voor rest-
afval en het scheidingsdepot nog 
ruim 225 kilo restafval aan. De ge-
meente wil de hoeveelheid restaf-
val van huishoudens flink vermin-
deren en de afvalscheiding ver-
der te verbeteren, om milieu en 
kosten te besparen. Daarom wer-
ken we aan een nieuw afvalbeleid 
voor Uithoorn. Daarin bepalen we 
welke doelen voor Uithoorn ge-
wenst en haalbaar zijn en hoe de 
inzameling verbeterd kan worden. 
Om hier achter te komen heeft de 
gemeente recent een enquête uit-
gezet onder de inwoners. Deze 
enquête geeft zeker een goede 
indruk van de wensen en de mo-
gelijkheden om restafval te ver-
minderen. Maar daarnaast wil de 

gemeente ook graag in gesprek 
met bewoners. Dit gebeurt door 
middel van verdiepingssessies 
waarbij willekeurig inwoners van 
onze gemeente zijn uitgenodigd. 
Op basis van deze gesprekken en 
van onze eigen kennis van afval-
inzameling, zal de gemeenteraad 
het nieuwe afvalbeleid vaststel-
len. Daarbij kijken we naar milieu, 
kosten en service. 

Heeft u vragen over ons nieuwe 
afvalbeleid of over deze avon-
den, dan kunt u een e-mail sturen 
naar gemeente@uithoorn.nl on-
der vermelding van zaaknummer 
2020-076246. Bij de bijeenkom-
sten worden alle op dat moment 
geldende regels en maatregelen 
rondom corona in acht genomen 
en nageleefd. 
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Buurtbeheer Zijdelwaard neemt afscheid 
met gift aan De Olievaar
De Vereniging Buurtbeheer Zij-
delwaard heeft besloten om te 
stoppen met haar activiteiten. 
Een gift van 260 Euro aan kinder-
boerderij De Olievaar is de laat-
ste actie van de vereniging. Dit 

bedrag bestaat uit geld dat is op-
gehaald met de Kerstactie, en het 
resterende kasgeld.

De vereniging heeft besloten tot 
opheffi ng omdat er te weinig be-

mensing is. Zij dankt de drijvende 
krachten zoals Angeline Mensen-
Suiker, Kees ter Beek en Gerrit 
Roseboom. Ook is de inzet van 
de penningmeester Arnoud van 
Markesteijn zeer gewaardeerd. 

Na zijn overlijden in 2019 is het 
helaas niet meer gelukt een op-
volger te vinden. Dit was de aan-
leiding voor Kees om te stoppen, 
en daarna volgde Angeline hem 
daarin. Het is daarna niet meer 
gelukt nieuwe vrijwilligers te vin-
den die het stokje wilden overne-
men. 
Buurtbeheer Zijdelwaard was ac-
tief sinds 2006, toen in Uithoorn 

buurtbeheer is begonnen. Eerst 
lag de focus op de omgeving, zo-
als buurtschouwen, later meer op 
sociale aspecten in de wijk. Zo 
werden er ’s zomers kinderacti-
viteiten gehouden, onder meer in 
samenwerking met Videt en met 
buurtbeheer Europarei. Met jaar-
lijkse kerstacties in het winkelcen-
trum werd geld ingezameld voor 
goede doelen. Vereniging Buurt-

beheer Zijdelwaard bedankt alle 
buurtbewoners en andere partijen 
waarmee samengewerkt is voor 
het vertrouwen. Wij nemen met 
weemoed afscheid van ons optre-
den als buurtbeheer.

Angeline Suiker, 
Kees ter Beek, 
Gerrit Roseboom. 
(Deze brief is iets ingekort.)

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-075850 Gravenhof 12, het plaatsen van een vlonder en 

grondkering (ontvangen 22-08-2020).
Uithoorn
• 2020-075077 P.C. Hooftlaan 1, het bouwen van een tuinhuis met 

overkapping(ontvangen 19-08-2020);
• 2020-076244 Allure aan de Amstel BN 48, terrein voormalige Vleesch-

hoek, het aanleggen van een inrit (ontvangen 24-08-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-068890, In het Midden 85, het snoeien van takken van een boom 

(ingetrokken, verzonden 26-08-2020).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
Uithoorn
• 2020-061690, ter hoogte van Zijdelweg 53 en Amsterdamseweg 26, 

het plaatsen van 2 reclameborden aan lichtmasten (verzonden 21-08-
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
• 2020-061674 Achterweg 27, het bouwen van een nieuwe bedrijfsruim-

te (verzonden 17-08-2020).
Uithoorn
• 2020-060733 Fender 10, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 17-

08-2020);
• 2020-070033, Anton Philipsweg 1 en Johan Wagenaarweg 1, het ver-

vangen van een reclamezuil en het aanbrengen van gevelreclame (ver-
zonden 20-08-2020);

• 2020-058290, Wiegerbruinlaan 81, het opdelen van een hal in 2 units 
(verzonden 21-08-2020);

• 2020-071646, Zegge 105, het wijzigen van het gebruik van de woning 
voor meerdere huishoudens ( alleen voor jongeren) (verzonden 21-08-
2020);

• 2020-063404, Burgemeester Fremery Kalffl aan 7 (Allure aan de Am-
stel), het realiseren van een in/uitrit (verzonden 24-08-2020).

Tijdens deze terinzagelegging kan beroep worden aangetekend. Hoe u dat 
moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-073237 Vuurlijn 78, aanvraag horeca-exploitatievergunning (ont-

vangen 13-08-2020);
• 2020-073246 Vuurlijn 78, aanvraag drank- en horeca vergunning (ont-

vangen 13-08-2020).
Uithoorn
• 2020-076490, Dorpscentrum, Braderie 12-06-2021 (ontvangen 25-08-

2020);
• 2020-076492, Dorpscentrum, Braderie 09-10-2021 (ontvangen 25-08-

2020);
• 2020-076498, Dorpscentrum, Braderie 17-07-2021 (ontvangen 25-08-

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
• 2020-071534, Vuurlijn 30, ontheffi ng art. 35 Drank- en horecawet van 

22 t/m 30 augustus 2020 (verzonden 19-08-2020).
Uithoorn
• 2020-066098, Arthur van Schendellaan 40, verkoopvergunning con-

sumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2020 (verstuurd 25-08-
2020);

• 2020-050998, Legmeerplein 32, exploitatievergunning horecabedrijf 
t/m 25-08-2023 (verstuurd 25-08-2020);

• 2020-055996, Zijdelwaardplein 77B, exploitatievergunning horecabe-
drijf t/m 26-08-2023 (verstuurd 26-08-2020).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2020-074976, C. Verolmelaan 160-166, magazijnverkoop van 28 t/m 31 

oktober 2020 (verzonden 25-08-2020).

MELDINGEN MILIEU
Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.
Uithoorn
• 2020-073527 Koningin Julianalaan 45, Besluit lozen buiteninrichting 

voor het lozen van grondwater t.b.v. grondwerkzaamheden voor nieuw-
bouw appartementencomplex De Rede (ontvangen 23-07-2020);

• 2020-073530 Marktplein 63, aanleg van een gesloten bodemenergie-
systeem buiten inrichting voor 30 nieuw te bouwen appartementen en 
een bibliotheek (ontvangen 23-07-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
BEVOEGDHEDENREGISTER UITHOORN
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Uit-
hoorn hebben op 18 -08-2020 besloten om het Bevoegdhedenregister Uit-
hoorn, dat op 30-04-2020 bekend is gemaakt, aan te vullen met een acht-
tal bevoegdheden. Het betreft bevoegdheden in verband met de AVG, de 
bevoegdhedenregeling Uithoorn-Duo+ 2020, arbeidsovereenkomsten als 
gevolg van de Wnra, het vertegenwoordigen van de gemeente in juridische 
procedures, het inschakelen van de huisadvocaat, en het in de regeling op-
nemen van een mandaat dat de raad aan het college heeft verleend in het 
kader van het afwijzen van aanvragen om een bestemmingsplan vast te 
stellen als bedoeld in art. 3.9 Wet ruimtelijke ordening. 
De aanvulling op het Bevoegdhedenregister Uithoorn gaat in een dag na 
deze bekendmaking. Er staat geen bezwaar tegen open. De aanvulling 
wordt zo spoedig mogelijk op https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regel-
geving geplaatst.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ZIJDELVELD, NAAST NUMMER 
66C’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevol-
ge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en ar-
tikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en het ontwerpbesluit voor het 
vaststellen van hogere waarde is vrijgegeven voor ter inzage legging. 
Toelichting bestemmingsplan
Zijdelveld is een historisch gegroeid lint, gelegen tussen het Zijdelmeer en 
de Koningin Máximalaan. Het lint bestaat vanaf het centrum tot aan het 
plangebied uit een aaneenschakeling van met name vrijstaande woningen 
en twee-onder-een-kapwoningen.
De eigenaar van Zijdelveld 66 c heeft een verzoek ingediend om op deze 
kavel een tweede vrijstaande woning te realiseren. Het is een ruime kavel. 
Het realiseren van een extra vrijstaande woning op het perceel is steden-
bouwkundig en ruimtelijk gezien goed inpasbaar. Ter plaatse is een goed 
woon- en leefklimaat aanwezig. Bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast num-
mer 66c’ maakt de nieuw te bouwen woning mogelijk.
Toelichting hogere waarden
De nieuw te bouwen woning ligt binnen de wettelijke onderzoekzone van de 
Koningin Maximalaan. Uit onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrens-
waarde wel wordt overschreden, maar de maximale ontheffi ngswaarde van 
63 dB niet. De geluidbelasting is maximaal 55 dB. De gemeente wil voor 
deze woning een hogere waarde vaststellen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en het ont-
werpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende 
stukken) liggen vanaf 3 september 2020 gedurende 6 weken ter inzage. 
De beide ontwerpbesluiten zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl met planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BPZijdelvldnaast66-
ON01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uit-
hoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De openings-
tijden zijn te vinden op onze website www.uithoorn.nl. 
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. 
Een zienswijze over het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere 
waarde kan kenbaar gemaakt worden aan het college van B&W van de ge-
meente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Uithoorn, 2 september 2020

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. Die stukken lig-
gen 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, ge-
richt 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 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.
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 be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voor-
lopige 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 ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (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.offi cielebekendmakingen.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.

 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.
• Intrekking omgevingsvergunning Auto Service Center Van den Berg 

B.V. in De Kwakel. Door de beëindiging van de verkoop van LPG is de 
inrichting niet langer omgevingsvergunningplichting. Inzage vanaf don-
derdag 20 augustus gedurende zes weken. Informatie bij loket.odnzkg.
nl of telefonisch via (088) 567 0200.

• Ontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ voor de rea-
lisatie van een vrijstaande woning, en het ontwerpbesluit voor het vast-
stellen van hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder. Inza-
ge vanaf donderdag 3 juli gedurende zes weken. Inlichtingen bij mw. B. 
de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513111.




