Vaccinatieafspraak maken
De uitnodigingen voor iedereen van 12 jaar en ouder zijn verstuurd.
Heeft u nog geen afspraak gemaakt? U kunt online een afspraak maken voor een vaccinatie via https://coronatest.nl/ of bellen naar 0800 7070. Op sommige plekken kunt u ook zonder afspraak een prik halen.
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Vaccineren zonder afspraak
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7 dagen per week, 24 uur per dag
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Actuele coronacijfers
gemeente Uithoorn week 34

CO L O F O N

www.uithoorn.nl

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.

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

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.

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het
coronavirus

Haal uw eerste prik waar en wanneer het u uitkomt. Zonder afspraak
en u kunt meteen terecht. Let op: alleen als u nog geen vaccinatieafspraak hebt gemaakt. Zie voor meer info: ggd.amsterdam.nl/nieuwsoverzicht/corona-prik-afspraak of bekijk de priklocaties op de kaart: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
• 5 .253 inwoners van de
AA zijn volledig gevaccineerd
• 42. 55 inwoners van de
AA zijn gedeeltelijk gevaccineerd
Gedeeltelijk
gevac. (1/2)

Vaccinatie Vaccinatie
gepland
nog niet gepland

Week 32
Week 34

6%
4%

0%
0%

30%
29%

Positief geteste personen
In week 34 (23 augustus t/m 29 augustus) is het aantal positief geteste mensen in Amsterdam-Amstelland afgenomen met 5% vergeleken
met de week daarvoor. In de gemeenten Aalsmeer en Diemen nam het
aantal meldingen licht toe en in de overige gemeenten nam het aantal meldingen af. Binnen Amsterdam nam het aantal meldingen toe in
de stadsdelen Oost, Centrum en West. In de overige stadsdelen nam
het aantal meldingen af.
Cijfers gemeente Uithoorn
Week 34

Week 33

Absoluut
23

/100.000 inw
78

Absoluut
32

-

Uithoorn Volledig
gevac.
64%
67%

-

/100.000 inw
108

Testen op GGD-locaties
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 5% hoger dan de week
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag daalde naar
14,7%. In de gemeente Amsterdam, Aalsmeer en Ouder-Amstel werd
afgelopen week meer getest dan de week ervoor en in de overige gemeenten nam het aantal testen af. Binnen de gemeente Amsterdam
steeg het aantal testen in alle stadsdelen.

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)
Bekijk priklocaties op de kaart:
https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
GGD Amsterdam-Amstelland Vaccinatielocatie vlakbij
Uithoorn: Bovenkerkerweg 6-8 Amstelveen.
Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl
Coronacheckapp downloaden: https://coronacheck.nl/nl

Basisregels
De basisregels blijven belangrijk: houd 1,5 meter afstand, laat je testen bij klachten, geef elkaar de ruimte en blijf thuis bij gezondheidsklachten.

GGD testbus twee weken
langer op het Amstelplein
Bewoners van de gemeente Uithoorn met lichte klachten kunnen zonder afspraak, gratis en dichtbij huis laten testen op corona bij de GGDtestbus op het Amstelplein.
Praktische informatie
De testbus op het Amstelplein is tot en met 19 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.

Cijfers gemeente Uithoorn

Bouw- en woningtoezicht

Week 34

Ruimte huren?

294

Openbare vergaderingen welstandscommissie

Veldwerk Koopstromenonderzoek 2021 in september van start

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

Week 33

Absoluut

/100.000 inw

993

Absoluut

316

/100.000 inw

1.067

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

Info- en Adviespunt
De Waterlinie weer open

Groot onderzoek naar
kelgebieden. Ook de gemeente
koopgedrag in de Randstad
Uithoorn neemt deel aan het onDe detailhandel is de afgelopen derzoek. I&O Research en bujaren veranderd. Gemeenten en reaus BRO en BSP voeren het
provincies zetten zich samen met onderzoek uit in opdracht van onwinkeliers in voor aantrekkelij- der andere de provincie Noordke binnensteden, dorpscentra en Holland.
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Station Uithoorn

In 1915 kreeg Uithoorn aansluiting
op een spoorwegnet. In 1911 was al
een station gebouwd nabij de ijzeren spoorbrug over de Amstel. De
Haarlemmermeerspoorlijnen liepen
van Nieuwersluis en Alphen aan
den Rijn tot aan Haarlem en Amsterdam, waar het eindpunt lag bij het Haarlemmermeerstation.
De laatste personenrit was op 2 september 1950 en in 1973 was
het ook met het goederenvervoer gedaan. Het stationsgebouw
biedt nu onderdak aan restaurant Het Spoorhuis, dat vandaag
vanaf 10.00 uur open is, zodat er vanaf dat moment ook binnen
een kijkje kan worden genomen. Een oude rangeerlocomotief
van de NS, die een plekje op het voormalige emplacement kreeg,
herinnert aan het spoorwegverleden. In het station kan men iets
gebruiken en zich monumentale details van het gebouw laten wijzen. De spoorrails zijn vervangen door een busbaan. Het gebouw
is rijksmonument, evenals de nabijgelegen spoorbrug.

Het Info- en Adviespunt in Gezondheidscentrum de Waterlinie is
weer open, iedere maandag en dinsdag van 08:30 uur tot 12:00
uur. In het Info- en Adviespunt werken Uithoorn voor Elkaar en
de gemeente Uithoorn samen. U krijgt snel de juiste ondersteuning, hulp of adviezen krijgt. Vrijblijvend en kosteloos.
Info- en Adviespunt in Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Maximalaan 30 in Uithoorn. Telefonisch bereikbaar op
0297-30 30 44 en per e-mail via info@uithoornvoorelkaar.nu

Restaurant Geniet aan de Amstel
Adres
vestigde zich vorig decennium in het
Stationsstraat 41-45, Uithoorn

in 1937 voltooide gemeentehuis. Tot
1976, toen het Stadskantoor aan de
Openingstijden
za 11 sep. 10:00 - 16:00
Boerlagelaan openging, vergaderde
hier de Uithoornse gemeenteraad en
sindsdien was het eigenlijk niet mogelijk er zomaar binnen te vallen. Restaurant Geniet aan de Amstel
is open vanaf 12.00 uur en dan is er dus kans een blik te werpen op
het bijzondere interieur met zijn
vele aan een vorig leven herinneTolhuissluis
rende details. Het gemeentehuis is optrokken in de traditionele stijl
van de Delftse School naar eenNet
ontwerp
van Marinus
Jan
als voorgaande
jaren is
deGranpré
Tolhuissluis in De Kwakel te bezoeken,
Molière.

worden 100 Horeca Cadeaukaarten van 25 euro verloot.

rende details. Het gemeentehuis is optrokken in de traditionele stijl
van de Delftse School naar een ontwerp van Marinus Jan Granpré
Molière.

Bezoek de

Adres
Marktplein 2, Uithoorn
Openingstijden
za 11 sep. 12:00 - 16:00

(voorheen gemeentegids)

Woonhuis

Open
Monumentendag
in Uithoorn

Een ‘jong’ gemeentelijk monument is
Uitgever van gemeentegidsen, Akse Media start binnenkort met
dit woonhuis uit 1911, dat recent aan
waarvan de restauratie mei 2014 is
de lijst is toegevoegd en nauwgezet
de actualisatie van de adressen die in het
gemeentemagazine
op zaterdag
voltooid.
Per auto vanaf Vrouwenakis gerestaureerd door de landelijk
ker bereikbaar via het Nieuwveens
werkende monumentenvereniging
Uithoorn staan (voorheen de gemeentegids):
klopt
vermelJaagpad en per
fiets viauw
het pad
Hendrik de Keyser. Het is niet alleen
ATIS 11 september
GR
langs de Jan Ploegensluis aan de
door zijn verschijningsvorm bijzonder,
ding nog? Pas eventueelKwakelse
aan zijde
opvan
http://Uithoorn.SmartMap.nl
de Drecht. Ontvangen wordt men in theetuin
maar ook omdat het gebouwd is naar een ontwerp van Michel de
TOEGANG
[H]eerlijk! naast het rijtje monumentale sluiswachterswoningen.

Adres
Stationsstraat 41-45, Uithoorn

In 1826 werden die betrokken door acht sluiswachters en hun
Adres
gezinnen. 2,
In 1817
was de Drecht op diverse plekken te ondiep
Marktplein
Uithoorn

voor de binnenvaart. De Uithoornaar Jacob de Jong sprak koning
Willem I aan op de deplorabele toestand van ’zijn’ Amstel, die actie
Openingstijden
ondernam en de sluis liet bouwen. Jacob de Jong benoemde hij
za 11 sep. 12:00 - 16:00
in 1823 tot dijkgraaf. Die legde op 18 september 1824 de eerste
steen. Die zit er nog steeds, zoek maar goed!

WWW.UITHOORN.NL

Openingstijden
za 11 sep. 10:00 - 16:00

Bezoek de

Klerk (1884-1923). De architect was prominent vertegenwoordiger
van de Amsterdamse School. In de Spaarndammerbuurt in Amsterdam, waar veel huizenblokken van zijn hand staan, is Museum Het
Schip aan zijn leven en werk gewijd. Als de restauratie is voltooid, zet
Hendrik de Keyser het woonhuis te huur.

Open
Monumentendag
in Uithoorn

Tolhuissluis

Adres
Jaagpad 33, Uithoorn

Woonhuis

Adres
Thamerlaan 14, Uithoorn

Net als voorgaande jaren is de Tolhuissluis in De Kwakel te bezoeken,

Openingstijden
za 11 sep. 10:00 - 16:00

Een ‘jong’ gemeentelijk monument is
dit woonhuis uit 1911, dat recent aan

Openingstijden
za 11 sep. 10:00 - 16:00

GRATIS
TOEGANG

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
De provincie Noord-Holland werkt tember 2021 tussen 1 .00 05.00
aan de kruising van de Burge uur meerdere nachten en het
meester Kasteleinweg en de eg weekend afgesloten voor al het
meerdijk
231 tussen de ge verkeer. erkeer wordt omgeleid
meenten Aalsmeer en ithoorn. en moet rekening houden met e
oor deze werkzaamheden wordt tra reistijd. Meer informatie via
de kruising tussen en 15 sep www.noord holland.nl

de aannemer deze week.
Kabels en leidingen en
riolering
n fase 1 tot en met 7 van het ver
keersplan werken we onder de
grond. n deze fase worden ka
bels leidingen en het riool ver
vangen. Per fase maken we een
planning. e weten alleen niet al
tijd precies wat we onder de grond
aantreffen. o weten we bijvoor
beeld wel dát er een kabel of leiding loopt en ongeveer op welke hoogte deze liggen. Maar toch
blijkt dat in de praktijk weleens an
ders te zijn. En soms treffen we
vervuilde grond aan die moet wor
den verwijderd. Hierdoor kan het
zijn dat de planning moet worden
bijgesteld omdat de werkzaamhe
den meer tijd kosten dan we voor
af hadden gedacht.
Wat kunt u verwachten?
anaf 14 september kunt u niet
meer richting Amstelhoek rijden
vanaf de aan van Meerwijk en
hamerlaan. Als u naar de 201
wilt rijden kunt u dat het beste

AFRONDEN WERKZAAMHEDEN THAMERLAAN EN BEGIN
WERKZAAMHEDEN VERKEERSPLAN CENTRUM UITHOORN
FASE 2A
Aannemer D. van der teen rondt gen om even te wachten. a za
deze week op de hamerlaan de terdag is de hamerlaan klaar. Als
werkzaamheden aan fase 1b af. alles volgens planning verloopt
p zaterdag 11 september wordt kan de hamerlaan op maandag
doorgewerkt om een asfaltlaag 13 september vanaf 1 .00 weer
aan te brengen op de hamer open voor verkeer. Voor nu zorgt
laan. Gertjan van oskuilen van de aannemer ervoor dat de roton
aannemingsbedrijf D. an der de op de hamerlaan renelaan
teen De rioleringswerkzaam Christinalaan tijdelijk wordt terug
heden in combinatie met kabels gebracht.
en leidingen en meerdere funda
ties vroeg veel energie van alle Start werkzaamheden fase 2a
betrokken partijen. Fijn dat we nu
anaf dinsdag 14 september be
deze fase af kunnen ronden zodat ginnen we met de werkzaamhe
we met frisse moed weer kunnen den van fase 2a. n deze fase wer
gaan starten met een nieuwe fase ken we aan de Koningin M ima
op dit mooie project.
laan aan de kant van het parkeer
aterdag 11 september zullen 4 of terrein aan de Prinses renelaan
5 vrachtwagens met asfalt opge en de Dorpsstraat. Met borden
steld staan om vanaf de Koningin wordt de omleidingsroute voor
M imalaan het terrein op te rij doorgaand verkeer en parkeren
den. Als u daar met de auto komt in het centrum aangegeven. De
kan de verkeersregelaar u vra- vooraankondigingsborden plaatst

doen via de hamerlaan en Am
sterdamseweg. f via de Konin
gin M imalaan ijdelweg rich
ting Aalsmeer of 201. Het ver
keer vanuit Amstelhoek kan ge
woon ithoorn inrijden. ussen
de Prinses renebrug en de aan
van Meerwijk kan tijdelijk niet ge
fietst worden over de Koningin
M imalaan. Fietsers worden van
en naar de brug omgeleid via de
Dorpsstraat en Prinses renelaan.
Fietsers vanaf het ijdelveld de
Koningin M imalaan en Meer
wijk worden omgeleid via het Am
stelplein en De chans. kunt de
borden volgen om veilig en snel
op de juiste plek te komen.
De werkzaamheden volgen?
m op de hoogte te blijven van de
werkzaamheden kunt u de Bou
wApp downloaden. Deze vindt u
in de App tore of Pla tore van
uw telefoon. ok adviseren wij u
om deze periode Google Maps te
raadplegen voor uw vertrek. Goo
gle Maps kent de omleidingsrou
tes.

RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN WILHELMINAKADE
p dit moment worden de laatste vak voorbij is gaan worden de be
voorbereidingen uitgevoerd voor staande rioolstelsels aangepast.
de bouw van woningen en appar- Dit valt buiten het project
M
tementen op het terrein lees
leeshoek. Het kan zijn dat u
hoek aan de ilhelminakade. overlast heeft van de werkzaam
oor de bouwvakperiode heb heden. Kijk daarom voor de plan
ben is het nieuwe rioolstelsels ning bereikbaarheid en evt. om
aangelegd voor deze woningen leidingsroutes op www.uithoorn.
en appartementen. u de bouw nl werkinuitvoering

Uithoorn voor Elkaar lanceert
digitale vrijwilligersmarkt
teunpunt rijwilligerswerk van
ithoorn voor Elkaar organiseert
in samenwerking met de gemeen
te ithoorn van tot en met 20
september een digitale vrijwilli
gersmarkt. nwoners van ithoorn
kunnen via hun telefoon tablet of
pc een virtuele wandeling maken
over deze markt en zich zo koste
loos en vrijblijvend oriënteren op
vrijwilligerswerk. De digitale markt
is te bezoeken via www.steunpuntvrijwilligerswerkuithoorn.nl of via
www.uithoornvoorelkaar.nu.
Filmpjes
ijdens die virtuele wandeling kun
nen bezoekers vanuit een comfor
tabele stoel kennismaken met 30
ithoornse en 30 organisaties uit
de onde enen. Deze hebben
een eigen digitale stand waarin zij
het vrijwilligerswerk onder de aan
dacht brengen. Denk aan klusjes
doen bij een zorgboerderij taalles
sen geven of trainingen verzorgen
bij de lokale sportvereniging. Be
langstellenden kunnen filmpjes en

foto’s bekijken en vrijblijvend con
tact leggen met de organisaties van
hun keuze. o is leuk en boeiend
vrijwilligerswerk snel gevonden.
Waardering
rijwilligers zijn van groot belang
voor de samenleving. ok voor vrij
willigers zelf is vrijwilligerswerk d
manier om met andere mensen in
contact te komen actief te blijven
of ervaring op te doen. Bovendien
is vrijwilligerswerk gewoon erg leuk
en levert het veel op. oals ici
maatjesvrijwilliger Door mijn vrij
willigerswerk voel ik me gezien en
gewaardeerd .
Contact
Belangstellenden die eens in ge
sprek willen over hun wensen en
mogelijkheden kunnen contact op
nemen met abine idderhof of
D anne van essel van het teun
punt rijwilligerswerk van ithoorn
voor Elkaar via vrijwilligerswerk
stdb.nl of bellen naar 02 7
230 2 0.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
n 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
02 7 513111. kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl. vindt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https zoek.officielebekendmakingen.nl
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
a telefonische afspraak 0 .30 10.30 uur via 02 7 513 111.

Ter inzage
edereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig
gen in het gemeentehuis. oms liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage. n dat geval wordt dit vermeld bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De uakel.
Zienswijzen
edereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk ge
richt aan burgemeester en wethouders van ithoorn tenzij anders
vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente oms kunt
u hiertegen bezwaar maken. kunt een bezwaarschrift indienen bin
nen 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 ithoorn 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. m 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. doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar.
moet uw beroepschrift meestal binnen weken na de verzending van
de beslissing versturen. dient uw beroepsschrift in bij de sector be
stuursrecht van de echtbank Postbus 75 50 1070 A Amsterdam
of digitaal via https loket.rechtspraak.nl. oor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het be
sluit 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. m ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
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. stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank voorzieningenrechter Postbus
75 50 1070 A in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor
ziening moet net als in het bezwaar beroepsschrift staan waarom u
het niet eens bent met dat besluit. oor het insturen van een voorlo
pige 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.officielebekendmakin
gen.nl ok ruimtelijke plannen vindt u hier n op de Gemeentepa
gina . kunt zich op die website ook inschrijven voor een e mailser
vice. wordt dat ‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de ge
meente ithoorn.
TER INZAGE

anwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. ilt u stukken die
ter inzage liggen bekijken belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum
voor de mogelijkheden.
• nspraak voor nieuwe oplaadpunten elektrisch vervoer. nspraakperio
de tot vier weken na bekendmaking uiterlijk oktober 2021. nlichtin
gen bij E. Korsaan afdeling Buurt 02 7 513 111.
•
erkeersbesluit laadpalen. Bezwaarperiode tot en met 20 oktober
2021. nlichtingen bij E. Korsaan afdeling Buurt 02 7 513 111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

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

Uithoorn
• 2021 0 02 0 tussen andweg en Aan de oom het plaatsen van een
geluidsscherm langs de ithoornlijn. ontvangen 23 0 21
• 2021 0 02 7 tussen Aan de oom en ijdelweg te ithoorn het plaat
sen van een geluidsscherm langs de ithoornlijn ontvangen 23 0 21
• 2021 0 0344 tussen ijdelweg
tationsstraat Eindhalte het plaat
sen van een geluidsscherm langs de ithoornlijn ontvangen 23 0 21
• 2021 0 035
ijdelveld 31 het verbouwen en uitbreiden van de wo
ning ontvangen 23 0 21
• 2021 0 0373 Colijnlaan 2 het plaatsen van een dakkapel ontvangen
23 0 21
• 2021 070703 Grauwe Gans 10 het plaatsen van een dakkapel. ont
vangen 25 0 21
• 2021 0 2212 ilhelminakade 1 het slopen van een serre bij een ge
meentelijk monument ontvangen 31 0 2021
• 2021 0 220
ilhelminakade 1 het realiseren van een Bed Break
fast in bestaande schuur ontvangen 31 0 2021 .
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
egen 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 0 514 Boterdijk 77 interne verbouwing en plaatsen van dakra
men verzonden 01 0 2021
• 2021 077 02 Drechtdijk 1 het gewijzigd uitvoeren van een reeds ver
leende omgevingsvergunning verzonden 02 0 2021 .

Uithoorn
• 2021 0 2710 Grauwe Gans 0 het plaatsen van een dakopbouw ver
zonden 23 augustus 2021
• 2021 0 1114 Amsteldijk oord
het realiseren van een in uitrit ver
zonden 25 0 2021
• 2021 0 33 Potgieterlaan 20 het vervangen en vergroten van de
dakkapel verzonden 30 0 2021
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•

2021 0 4
u s de Beerenbroucklaan reublaan Aalberslaan o
lenslaan almalaan voor het renoveren en verduurzamen van 3 wo
ningen verzonden 24 0 2021 .

RECTIFICATIE
p 25 augustus 2021 is de volgende advertentie gepubliceerd

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
egen 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 03 442 Amsterdamseweg achter 13 en 15 het bouwen van lood
sen buiten behandeling verzonden 12 0 2021 .
Dat moet worden

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
egen een van rechtswege verleende vergunning kunt u wel bezwaar ma
ken. Hoe u dat moet doen leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
• 2021 03 442 Amsterdamseweg achter nr. 13 en 15 het bouwen van
loodsen besluit van rechtswege verzonden op 07 0 2021 .
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
• 2021 0 004
ijdelwaardplein 77 e ploitatievergunning horecabedrijf
ontvangen 13 0 2021
• 2021 0 01
eegbree 55 evenementenvergunning toneelvoorstel
ling Maskarade van 22 t m 23 oktober 2021. ontvangen 25 0 2021
• 2021 0 03
eegbree 55 ontheffing art. 35 Alcoholwet ontvangen
25 0 2021
• 2021 07 153 Evenemententerrein egmeer est evenementenver
gunning portmarkt 22 september 2021 ontvangen 20 0 2021
• 2021 0 21 3 Marktplein 1 alcoholwetvergunning ontvangen 01 0
2021
• 2021 0 2354 ijdelveld 54 e ploitatievergunning horecabedrijf ont
vangen 31 0 2021 .
VERLEENDE VERGUNNINGEN
egen 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 0 2310 Kerklaan tijdelijke standplaatsvergunning van 4 t m 7
september 2021 verzonden 01 0 2021
• 2021 07 700 Evenemententerrein De Kwakel evenementenvergun
ning Koo man Polderloop op 12 september 2021 verzonden 02 0
2021 .
Uithoorn
• 2021 070 3 Arthur van chendellaan 40 verkoopvergunning consu
mentenvuurwerk op 2 30 en 31 december 2021 verzonden 2 0
2021
• 2021 0 04
andhoornweg 0 evenementenvergunning BM op
competitie op 11 en 12 september 2021 verzonden 02 0 2021 .

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN

BELEIDSREGELS SUBSIDIE 2022
De gemeente Uithoorn nodigt organisaties uit om bij te dragen aan het realiseren van wenselijke maatschappelijke effecten. Een organisatie kan
hiervoor een aanvraag indienen voor een structurele of incidentele subsidie. Op basis van de algemene Subsidieverordening 2012 (ASV 2012)
heeft het college van Burgemeester en wethouders op 30 augustus 2021
de beleidsregels voor subsidieaanvragen 2022 vastgesteld met een financieel voorbehoud.
Procedure structurele subsidie
Aanvragers hebben de gelegenheid subsidieaanvragen voor structurele
subsidies 2022 in te dienen tot uiterlijk 17 oktober 2021 (voor subsidiering
van de activiteit in 2022). Met betrekking tot beleidsregel 9 is besloten de
aanvraagtermijn voor subsidie in afwijking van de verordening (artikel 7 lid
1 en 3) op te schorten tot een nader te bepalen datum.
Procedure incidentele subsidie
Een incidentele subsidie kan het hele jaar aangevraagd worden, mits de
activiteiten passen binnen de genoemde criteria en voorwaarden in de
subsidieregeling. De aanvraag voor een incidentele subsidie dient uiterlijk 13 weken voorafgaand aan de start van de activiteiten te worden aangevraagd.
Subsidie aanvragen
Er moet altijd gebruik te worden gemaakt van de officiële aanvraagformulieren, bij voorkeur het e-formulier. Het formulier is beschikbaar via de website van de gemeente: www.uithoorn.nl.

TERINZAGELEGGING CONCEPTLOCATIEPLANNEN VOOR HET
INZAMELEN VAN GFT BIJ WONINGEN WAARBIJ HET PLAATSEN
VAN EEN EIGEN MINICONTAINER NIET MOGELIJK IS
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de conceptlocatieplannen voor de inzameling van GFT bij woningen waarbij het
plaatsen van een eigen minicontainer niet mogelijk is gedurende zes weken ter inzage liggen.

Toelichting
Uithoorn start met het apart inzamelen van het groente-, fruit- en tuinafval
(GFT). Woningen waarbij het plaatsen van een eigen minicontainer niet
mogelijk is, krijgen half september een gezamen¬lijke container. Waar mogelijk worden deze verzamelcontainers in een behuizing geplaatst. De locaties hiervoor zijn aangewezen met inachtneming van de ‘Beleidsregels
voor locatieplannen voor ondergrondse containers’.
Zienswijze
Als u het geen goede locatie vindt, horen wij graag wat uw bezwaren zijn en
wat u een beter geschikte plek vindt. Dit kan via een e-mail aan gemeente@uithoorn.nl of per brief naar gemeente Uithoorn, dhr. E. Kling, Postbus
8, 1420 AA Uithoorn. Voor de behandeling hebben wij uw naam, adres en
woonplaats nodig en het nummer van de ¬container.
U kunt uw zienswijze tot 20 oktober 2021 indienen. De containers worden al eerder geplaatst, maar de locaties kunnen zo nodig alsnog aangepast worden.
TERINZAGELEGGING CONCEPTLOCATIEPLANNEN VOOR HET
PLAATSEN VAN DRIE EXTRA ONDERGRONDSE GLASCONTAINERS
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de conceptlocatieplannen voor de plaatsing van drie extra ondergrondse glascontainers gedurende zes weken ter inzage liggen.
Toelichting
Door het plaatsen van extra inzamelpunten aan de Burgemeester Brautigamlaan, Faunalaan en Vuurlijn wordt de glasinzameling geoptimaliseerd.
De locaties hiervoor zijn aangewezen met inachtneming van de ‘Beleidsregels voor locatieplannen voor ondergrondse containers’.

Zienswijze
Als u het geen goede locatie vindt, horen wij graag wat uw bezwaren zijn en
wat u een beter geschikte plek vindt. Dit kan via een e-mail aan gemeente@uithoorn.nl of per brief naar gemeente Uithoorn, dhr. E. Kling, Postbus
8, 1420 AA Uithoorn. Voor de behandeling hebben wij uw naam, adres en
woonplaats nodig en om welke glascontainer het gaat. U kunt uw zienswijze tot 20 oktober 2021 indienen.
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INSPRAAK VOOR NIEUWE OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH
VERVOER
Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het
voordeel van elektrisch rijden wordt steeds groter, aangezien de prijzen
van voertuigen dalen en het aandeel groene stroom steeds hoger wordt.
Voor de laadpalen wordt al alleen groene stroom gebruikt. In het regeerakkoord staat over elektrisch vervoer het streven dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s uitstootvrij zijn. Het realiseren van een goede oplaadstructuur is
hiervoor belangrijk.
Nieuwe locatie oplaadpunten
Het college heeft het voornemen om op de volgende locaties een nieuwe
oplaadpunt te realiseren in Uithoorn:
• A.M. de Jonglaan ter hoogte van nummer 11
• Grift ter hoogte van nummer 37
• Prinses Christinalaan ter hoogte van nummer 12

Inspraak
U kunt uw zienswijze tot vier weken na bekendmaking (uiterlijk 6 oktober
2021) bij de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of
via gemeente@uithoorn.nl.
VERKEERSBESLUIT LAADPALEN
De gemeente Uithoorn heeft nieuwe locaties aangewezen voor een openbare laadpaal waarbij twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief
voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. Hiervoor is vier weken
inspraak aan vooraf gegaan. De geplande oplaadpunten bevinden zich op
de volgende locaties:
•
Potgieterlaan tegenover nummer 44
•
Koekoeksbloem ter hoogte van nummer 24
•
Fazant ter hoogte van nummer 15
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 20 oktober 2021 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij
de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar www.officielebekendmakingen.nl

