
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
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact 
Centrum/receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken 
(reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen)
Alleen met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuldhulp-
verlening en jeugdhulp)
Locatie gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr. 09.00-10.30 uur
inloopbalie wo. 13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor 
elkaar, Gezondheidscentrum 
De Waterlinie, 
Koningin Máximalaan 30. 
Inloop ma., di. 08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

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

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum 
De Waterlinie aan de Koningin 
Máximalaan 30 vindt u het 
Financieel café. Elke dinsdag 
tussen 08.30-11.00 uur staan 
getrainde vrijwilligers klaar 
van Uithoorn voor Elkaar voor 
alle vragen over geldzaken en 
administratie en bieden hulp bij het 
invullen van papieren, het sorteren 
van de post of advies bij schulden. 
Kom langs zonder afspraak. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App 
Inwoners van gemeente Uithoorn 
kunnen een melding openbare 
ruimte doorgeven via 
www.uithoorn.nl/melding of 
via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de 
Apple Store of Play Store.

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie 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 commissie-
vergaderingen en informatie over 
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter: 
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken 
via 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

Evenementen in Uithoorn
21 september Vrijwilligersmarkt
22 september Concert aan de Amstel
28 september Red Ball Express
28 september Burendag

3 oktober Ondernemersdag
12 oktober Opening Kunstestafette
19 oktober Bokkentocht
26 t/m 27 oktober Kunstroute Qua Kunst & Ambacht 
 De Kwakel

9 november Kadomarkt

Wist je 
dat?

In Uithoorn kunnen kinderen 
van gescheiden ouders (of in 
scheiding liggen) de ‘ ies-trai-
ning’ volgen. Niemand ‘kiest’ 
zomaar voor een scheiding. 
Zeker kinderen en jongeren 
niet. Kinderen zijn loyaal aan 
hun ouders en ook afhankelijk 
van de mogelijkheden die hen 
geboden worden. Voor kinde-
ren die de scheiding van hun 
ouders meemaken én hun ou-
ders, is er KIES. KIES staat 
voor Kinderen In Een Schei-
ding. Tijdens deze training le-
ren de kinderen om voor zich-
zelf te kiezen. Voor hun eigen 

gedachten, gevoelens, wat ze 
ervaren, wensen en hopen. Ze 
leren de scheiding beter te be-
grijpen, te verwoorden wat de 
scheiding voor hen betekent. 
Ouders leren hun ex-partner-
schap los te koppelen van ou-
derschap. De Kiestraining be-
gint vanaf 10 oktober en is voor 
kinderen in de leeftijd van 8 t/m 
10 jaar en hun ouders. De trai-
ning is gratis. 

Informatie/opgeven via 
www.uithoorn.nl/
jeugdhulptrainingen.

Burgemeester Heiliegers 
sluit zich aan bij 
Burgemeesters voor Vrede
Burgemeester Pieter Heiliegers is 
na Haarlemmerliede en Spaarn-
woude ook op zijn burgemees-
terspost in Uithoorn lid geworden 
van Burgemeesters voor Vrede 
(Mayors for Peace).Burgemees-
ters voor Vrede is een wereldwijd 
netwerk van burgemeesters die 
het initiatief steunen om tot tota-
le afschaffi ng van kernwapens te 
komen. Op maandag 9 septem-
ber vond de offi ciële aanmelding 
plaats waar ook Bert Sweerts van-
uit ‘Ma ors for Peace’ bij aanwe-
zig was. Lidmaatschap is volgens 
de burgemeester van Uithoorn 
een belangrijk signaal als het gaat 
om het bevorderen van de inter-
nationale solidariteit. ,,Burge-
meesters hebben verantwoorde-
lijkheid voor de veiligheid van hun 
inwoners. Door lid te worden spre-
ken wij ons uit voor een vreedza-
me wereld,” aldus Heiliegers.
Op 6 en 9 augustus 1945 werden 
de Japanse steden Hiroshima en 
Nagasaki getroffen door atoom-
bommen, waardoor beide ste-
den vrijwel volledig werden ver-
nietigd. Duizenden levens gin-
gen verloren en ook nu zijn de ef-
fecten nog voelbaar op emotio-
neel niveau. Om er voor te zorgen 
dat een dergelijke tragedie geen 
tweede keer wordt herhaald, stre-

ven Hiroshima en Nagasaki er-
naar om de wereld te informeren 
over de onmenselijke wreedheid 
van kernwapens en sporen con-
stant aan tot de totale afschaffi ng 
van deze wapens.
Op 24 juni 1982, tijdens de twee-
de Speciale Zitting van de Ver-
enigde Naties over Ontwapening 
in het hoofdkwartier van de Ver-
enigde Naties in New ork, stel-
de Takeshi Araki, de toenmali-
ge burgemeester van Hiroshima, 
voor een programma op te zet-
ten om samenwerking tussen 
steden voor de totale afschaffi ng 
van kernwapens te promoten. Dit 
voorstel bood steden een manier 
om nationale grenzen te over-
schrijden en samen te werken om 
aan te dringen op nucleaire ont-
wapening.
De burgemeesters van Hiroshima 
en Nagasaki riepen burgemees-
ters wereldwijd op om dit pro-
gramma te steunen. Het kreeg de 
naam ‘Ma ors for Peace’. Inmid-
dels hebben 7668 burgemees-
ters wereldwijd zich aangeslo-
ten. In Nederland zijn dat zo’n 150 
burgemeesters die hun sympa-
thie hebben uitgesproken. Burge-
meesters overigens van diverse 
politieke partijen alsook partijloze 
burgemeesters.

We gaan langzaam van het aard-
gas af. En dat gaat een behoor-
lijke verandering met zich mee-
brengen, voor en achter de voor-
deur. Welke alternatieven voor 
aardgas zijn er? En wat betekent 
dat voor mijn woning? Het Regio-
naal Energieloket en de gemeen-
te Uithoorn praten u bij over de 
plannen en vooruitzichten. 

Op dinsdag 24 september om 
19.30 uur organiseert de ge-
meente een informatiebijeen-
komst op het gemeentehuis. Het 
Regionaal Energieloket helpt als 

partner woningeigenaren in Uit-
hoorn en De Kwakel met het ver-
duurzamen van de woning. Zij 
presenteren een stappenplan 
waarmee u direct aan de slag 
kunt. Op deze avond kunt u ook 
terecht met uw vragen.

Kom naar de 
informatiebijeenkomst op 
weg naar aardgasvrij!

Geef uw mening 
over de toekomst 
van Schiphol op

uithoorndenktmee.nl

Geef uw mening 
over de toekomst 
van Schiphol op

uithoorndenktmee.nl

Gemeente Uithoorn

Op 18 september in gesprek 
met raadsleden over Schiphol
Begin juli stuurde minister Van 
Nieuwenhuizen een brief aan 
de Tweede Kamer over Schip-
hol. Daarin wordt voorgesteld dat 
Schiphol na 2020 onder voorwaar-
den stapsgewijs mag groeien tot 
maximaal 540.000 vluchten. De 
voorwaarden moeten nog wor-
den uitgewerkt en de Tweede Ka-
mer neemt later dit jaar een besluit 
over het voorstel. 

Gevolgen voor Uithoorn 
en De Kwakel
De gemeenteraad van Uithoorn 
wil zelf een standpunt innemen 
over de plannen van de minister 
en de gevolgen daarvan voor Uit-
hoorn en De Kwakel. Dit standpunt 
brengt Uithoorn vervolgens in bij 

de minister en de Tweede Kamer-
leden voordat zij een besluit ne-
men. In de aanloop daar naartoe, 
willen de politieke partijen graag 
uw mening weten over Schiphol 
en de plannen van de minister. 

Gesprek met raadsleden
Op woensdagavond 18 september 
kunt u tussen 17.30 en 21.00 uur 
in de Thamerkerk in gesprek met 
raadsleden over het voorstel van 
de minister. U kunt binnenlopen op 
een tijdstip dat u het beste uitkomt. 

18 september de laatste dag!
Heeft u de vragenlijst over de toe-
komst van Schiphol al ingevuld? 
Dat kan nog tot woensdag 18 
september 24.00 uur.
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- 2019-06355, Drechtdijk 21, melding kennisgeving incidentele festiviteit 
op 24-12-2019 (ontvangen 30-08-2019);

- 2019-063559, Drechtdijk 21, melding kennisgeving incidentele festivi-
teit op 31-12-2016 (ontvangen 30-08-2019).

Uithoorn
- 2019-065358, Johan de Wittlaan 83 en Prinses Christinalaan 120, aan-

vraag evenementenvergunning Burendag op 28 september 2019 van 
13.00-20.00 uur (ontvangen 05-09-2019) 

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
- 2019-047876, Steenwycklaan 16. Exploitatievergunning horecabedrijf 

Theetuin Nirwana t/m 5-09-2022 (verzonden 05-09-2019).
Uithoorn
- 2019-030859, Prinses Margrietlaan en Plesmanhof, vergunning inge-

bruikname gemeentegrond vanwege werkzaamheden van 9 september 
2019 t/m 11 mei 2020 (verzonden 05-09-2019). 

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2019-063614, Legmeerplein, Verklaring van geen bezwaar voor het or-

ganiseren van Burendag op 28 september 2019 van 13.00 – 16.00 uur 
(verzonden 12-09-2019).

 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN

TER INZAGE LEGGING COÖRDINATIEBESLUIT 
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN PRINSES BEATRIXLAAN EN 
PRINS BERNHARDLAAN FASE 1 EN ONTWERP-OMGEVINGS-
VERGUNNING T.B.V. DE BOUW VAN 18 WONINGEN  
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan ‘Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan fase 1’ 
met identifi catiecode NL.IMRO.045.BPPrinsesBeatrix1-OW01 met ingang 
van 19 september 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt. 
Toelichting 
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan ‘Prinses Beatrix-
laan en Prins Bernhardlaan fase 1’ is de nieuwbouw van 18 woningen aan 
de Prinses Beatrixlaan en de Prins Bernhardlaan.  
Coördinatie 
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden gecoördineerd 
voorbereid zoals bedoeld in de het coördinatiebesluit van de gemeente-
raad d.d. 31 mei 2018. De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij wil 
dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning samen ter inza-
ge liggen. Beide onderdelen doorlopen gezamenlijk de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht.  Het door-
lopen van deze procedure heeft tot gevolg dat de rechtsbescherming ge-
bundeld plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende maar tegen één 
besluit rechtsmiddelen aan te wenden. Het college van burgemeester en 
wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestem-
mingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. De bevoegd-
heid tot vaststelling van het bestemmingsplan blijft in handen van de ge-
meenteraad.  
Ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen 
vanaf donderdag 19 september 2019 voor een periode van zes weken ter 
inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter in-
zage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De ontwerp om-
gevingsvergunning is op afspraak in te zien.  
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, 18 september 2019 

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 
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) 513111. 
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 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. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW 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. Voor 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 verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

 TER INZAGE
- Concept verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn 2019. Inzage-

periode van donderdag 10 juli 2019 t/m woensdag 18 september 2019 

in het gemeentehuis van Uithoorn. Inlichtingen bij de afdeling wonen en 
werken, mevr. R. de Mulder (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’. Inzagepe-
riode van donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 
2019 ter inzage. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, De heer 
L. Schuyt (0297) 513 111.

- Ontwerpwijzigingsplan Noorddammerweg 45 bestemmingsplan. Inza-
geperiode van donderdag 5 september tot en met woensdag 16 okto-
ber 2019. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, mevr. A. Ste-
vens (0297) 513 111.

- Coördinatiebesluit ontwerpbestemmingsplan Prinses Beatrixlaan en 
Prins Bernhardlaan fase 1 en ontwerp-omgevingsvergunning t.b.v. de 
bouw van 18 woningen. Inzageperiode vanaf donderdag 19 september 
2019 voor een periode van zes weken. Inlichtingen bij de afdeling wo-
nen en werken, De heer L. Schuyt (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2019-066000, Joost van den Vondellaan 22, het plaatsen van een dak-

kapel (ontvangen 09-09-2019).
De Kwakel
- 2019-063777, Vuurlijn 7 naast, het bouwen van een woning (ontvangen 

30-08-2019);
- 2019-065559, Linie 22, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 04-

09-2019);
- 2019-067376, Poelweg 44, het herbouwen van de woning (ontvangen 

11-09-2019).

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
- 2019-062968, Amsterdamseweg nabij 13a t/m 15m, het bouwen van 

een bedrijfsverzamelgebouw (verzonden 13-09-2019).

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
- 2019-053956, Distellaan 6, het realiseren van een constructieve door-

braak (verzonden 09-09-2019);
- 2019-039339, Steenwycklaan 16, het legaliseren van een blokhut (ver-

zonden 11-09-2019).
Uithoorn
- 2019-046685, Amsterdamseweg, Koningin Máximalaan en Zijdelweg, 

het plaatsen van drie informatiezuilen (verzonden 04-09-2019);
- 2019-052895, Randhoornweg 120, het vergroten van het clubhuis van 

A.K.U. (verzonden 04-09-2019);
- 2019-055515, Randweg 141, het wijzigen van de voorgevel en het re-

aliseren van extra laaddocks (verzonden 04-09-2019);
- 2019-054893, Alfons Ariënslaan 1, het restaureren, aanpassen en iso-

leren van de Hoeksteen (verzonden 12-09-2019).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2019-063553, Drechtdijk 21, melding kennisgeving incidentele festivi-

teit op 9-11-2019 (ontvangen 30-08-2019);
- 2019-063554, Drechtdijk 21, melding kennisgeving incidentele festivi-

teit op 19-10--2019 (ontvangen 30-08-2019);
- 2019-06356, Drechtdijk 21, melding kennisgeving incidentele festiviteit 

op 27-12-2019 (ontvangen 30-08-2019);

Het fi jne wandelrondje Zijdelmeer 
gaat veel Uithoornaren aan het 
hart merken we. En dat begrijpen 
we als geen ander. Dus ook met 
het nieuwe verkeersplan blijft het 
Zijdelveld een rustige, autoluwe 
straat, waar iedereen het rondje 
Zijdelmeer kan wandelen.

Een verkeersveil ig en groen 
dorpscentrum waar het goed ‘toe-
ven’ is. Dat is het doel van het 
nieuwe verkeerplan voor het cen-
trum van Uithoorn, waar op dit 
moment aan wordt gewerkt. In het 
nieuwe verkeersplan staat voor-
al de veiligheid van de voetgan-
gers en fietsers centraal. Daar-
om zorgen we voor meerdere vei-
lige oversteekplaatsen voor voet-
gangers en richten we de fiets-
stromen anders in. Naar aanlei-
ding van een maatregel voor fi et-
sers langs de Koningin Máxima-

laan is een handtekeningenac-
tie ontstaan voor het behoud van 
het rondje Zijdelmeer. Een popu-
laire wandelroute in Uithoorn. Als 
gemeente hebben we de handte-
keningen nog niet gezien, maar 
we zijn natuurlijk op de hoogte. In 
dit artikel vindt u meer informatie 
over de plannen en het rondje Zij-
delmeer. 

Een belangrijke maatregel voor 
de fietsstromen langs de Konin-
gin Máximalaan is een nieuwe ro-
tonde bij de Admiraal van Ghent-
laan met een aftakking voor fi et-
sers naar het Zijdelveld. Fietsers 
die naar het centrum willen, rij-
den dan ook via het Zijdelveld vei-
lig naar de nieuwe rotonde aan de 
Laan van Meerwijk. In onze plan-
vorming hebben we nauwkeurig 
gekeken welke invloed de nieuwe 
plannen op het verkeersbeeld van 

Rondje Zijdelmeer en 
verkeersveilig centrum

het Zijdelveld hebben. De verbin-
ding voor fi etsers tussen de ronde 
en het Zijdelveld willen we boven-
dien heel compact maken, zodat 
er nauwelijks groen en parkeer-
plaatsen verdwijnen. Ook gaan in 
de aangepaste plannen bromfi et-
sen van het fietspad naar de rij-
baan van de Koningin Máxima-
laan. Fietsers uit het centrum blij-
ven over de Koningin Máxima-

laan rijden. In de nieuwe situa-
tie neemt het aantal fietsers op 
het laatste stuk van het Zijdel-
veld toe: met 350 -naar in totaal 
maximaal 500- fi etsers, verspreid 
over 24 uur. Op het drukste mo-
ment van een werkdag komt er 
dan iets meer dan 1 fi etser per mi-
nuut langs. De wandelaars wan-
delen het rondje juist buiten de-
ze drukke momenten. Het aantal 

wielrenners neemt in het week-
end toe met 117 per 24 uur. De-
ze aantallen kan het Zijdelveld 
goed afhandelen, zeker omdat er 
op een doordeweekse dag onge-
veer 500 auto’s (met name bewo-
nersverkeer) heen en weer rijden. 
Dit zijn verkeerskundig gezien ge-
ringe aantallen, waardoor wande-
laars zich veilig met het fi ets- en 
autoverkeer kunnen mengen. Dit 

alles betekent dat het Zijdelveld 
een rustige, autoluwe straat blijft 
waar wandelaars het rondje Zij-
delmeer kunnen wandelen. 
Op dit moment wordt de besluit-
vorming over het nieuwe ver-
keersplan voorbereid. De ver-
wachting is dat het college zich in 
september over de plannen buigt. 
In oktober staan de plannen dan 
op de agenda van de raad.




