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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 aanvragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw document 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.

Webinar afvalinzameling in
Uithoorn en De Kwakel

Taalhuis Uithoorn
zoekt vrijwilligers

Zo min mogelijk afval en dat wát
we aanleveren goed scheiden.
Dat is de uitdaging die we met elkaar in Nederland aangaan. Ook
de gemeente Uithoorn wil de hoeveelheid restafval verminderen.
Dat is beter voor het milieu én
voor de portemonnee. Het verwerken van gescheiden afval is
goedkoper dan het verbranden
van het restafval. Bovendien worden de gescheiden ingezamelde
stoffen grotendeels verwerkt als
grondstof voor nieuwe producten.

Er komen dit najaar alweer veel aanmeldingen binnen bij het Taalhuis. Deze mensen
hebben ondersteuning nodig bij het verwerven/verbeteren van de Nederlands taal. Zo
kunnen zij veel beter meedoen en voelen ze
zich zelfredzamer. Het gaat hier om anderstaligen en laaggeletterden.

Beter scheiden en minder
restafval
Gemiddeld biedt een inwoner
van Uithoorn en De Kwakel jaarlijks via de containers voor restafval en het scheidingsdepot nog
ruim 225 kilo restafval aan. De gemeente wil de hoeveelheid restafval van huishoudens flink verminderen en de afvalscheiding verder
verbeteren, om milieu en kosten
te besparen. Daarom werken we
aan een nieuw afvalbeleid voor
Uithoorn. Daarin bepalen we welke tussendoelen voor Uithoorn
gewenst en haalbaar zijn en hoe
de inzameling verbeterd kan worden.
Meedoen via een Webinar
Om hier achter te komen heeft
de gemeente recent een enquête
uitgezet onder de inwoners. De-

ze enquête geeft zeker een goede indruk van de wensen en de
mogelijkheden om restafval te
verminderen. Ook is de gemeente in gesprek gegaan met bewoners over het afvalbeleid. Als laatste wil de gemeente graag in gesprek via een Webinar op woensdag 23 september om 20:00 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven en
thuis achter uw laptop of computer meedoen met het Webinar. Zo
wordt er een presentatie gegeven en worden er aan de deelnemers vragen gesteld. Ook kunt u
vragen stellen via de chatfunctie.
De resultaten van de enquête, de
gesprekken en het Webinar worden meegenomen in het nieuw op
te stellen afvalbeleid. Uiteindelijk
wordt dit nieuwe afvalbeleid vastgesteld door de gemeenteraad.
Aanmelden Webinar
U kunt zich aanmelden voor het
Webinar via communicatie@
duoplus.nl onder vermelding van
‘Webinar afvalbeleid Uithoorn’.
U krijgt op woensdagochtend 23
september de juiste link en gegevens om hier aan deel te nemen.
We gebruiken uw e-mailadres om
op dag van het Webinar een link
toe te sturen zodat u kunt inloggen voor het Webinar om 20:00
uur. Na het Webinar en het toesturen van de presentatie verwijderen wij uw persoonsgegevens.

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.

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.
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/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

Werk in uitvoering
Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
ASFALTEREN IN UITHOORN
Het verkeer in Uithoorn heeft op
21 en 22 september overlast van
asfaltwerkzaamheden. Het gaat
onder meer om onvoorziene reparaties. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat het verkeer om en
om door kan rijden, automobilisten moeten dus rekening houden
met een wachttijd.
Afhankelijk van de weersomstandigheden en de verkeersdrukte
kan de uitvoering sneller gaan of
juist vertragen. De verwachting is
als volgt:
21 september 19.00 uur tot
22 september 05.00 uur
- Amsterdamseweg
- Wiegerbruinlaan
- Industrieweg
- Anthony Fokkerweg
- Molenlaan
- C. Verolmelaan

-

Arthur van Schendellaan
Zijdelweg
Koningin Máximalaan

21 en 22 september overdag
staan de volgende reparatievlakken in de planning
- Amsteldijk-Noord
- Wilhelminakade
- Joh. Enschedéweg
- Anton Philipsweg
- Wiegerbruinlaan
- Aan de Zoom
- Bertram
- Op de Klucht
- Vuurlijn
- Ringdijk
- Hoofdweg
- Amsteldijk-Zuid
Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn en De Kwakel via
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering.

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 noodmaatregelen 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.

Kijk ook eens op www.taalhuisuithoorn.nl

Bijeenkomst voor
pleeggezinnen
De Nederlandse Vereniging voor
Pleeggezinnen (NVP) organiseert
een bijeenkomst voor pleegouders in de regio Amsterdam-Amstelland.
Op de bijeenkomst kunnen pleegouders ervaringen uitwisselen en
inspiratie opdoen. Maar ook hun
behoeften delen, met elkaar en
met de NVP. Daarmee gaat de
NVP aan de slag; met nieuwe
plannen en nieuwe ontmoetingen
werken ze samen aan een netwerk van pleegouders in de buurt.

Waar en wanneer:
De bijeenkomst voor de plaatsen
Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen,
Ouder-Amstel en Diemen wordt
gehouden in Diemen, op donderdag 24 september van 20.00 tot
22.00 uur.
Meer weten, of aanmelden?
Meld u aan via www.denvp.nl/amsterdam. Het exacte adres ontvangt u na aanmelding. Vragen?
Bel met Kaoutar Beni Driss van
de NVP: 06-17360026.

Melding feest of samenkomst
vanaf 100 personen

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

Financieel café

Heb je affiniteit met taal, kun je goed omgaan met culturele diversiteit, ben je geduldig en wil je graag het verschil kunnen maken? Dan is het Taalhuis op zoek naar jou om als taalvrijwilliger
aan de slag te gaan. Wij zorgen voor de juiste methodes en instructie. Natuurlijk houden wij rekening met de coronamaatregelen. Interesse? Neem snel contact op met Nici Sonderman
via 0297-230280, mailen mag ook naar taalhuis@stdb.nl.

-

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.

Vanaf 25 augustus 2020 is het in
de regio Amsterdam-Amstelland
verplicht om iedere samenkomst
met een feestelijk of persoonlijk
karakter waarbij meer dan 100
bezoekers aanwezig zijn te melden. Het gaat om samenkomsten
zoals verjaardagen, bruiloften,
uitvaarten, jubilea etc. Het maakt
niet uit of deze buiten of binnen
plaatsvinden, voor beide geldt
een meldplicht. Deze melding
dient u uiterlijk 48 uur voor aanvang van uw evenement te doen.
Organiseert u een samenkomst
of feest in de openbare ruimte?

Of in een ruimte waar de bestaande horecavergunningen niet kloppen met wat u wilt organiseren?
Dan moet u eerst een evenementenvergunning aanvragen of een
‘melding klein evenement’ doen,
voordat u de melding meer dan
100 bezoekers doet. Of uw feest
of samenkomst een evenement is
kunt u nalezen op de website van
de gemeente, www.uithoorn.nl,
“een evenement organiseren”.
De meldplicht geldt niet voor privéwoningen. Het dringende advies hiervoor blijft om niet meer
dan 6 mensen thuis te ontvangen.

Wist je
dat?
September is de maand dat
alles weer begint: de scholen, een nieuw (sport)seizoen
en allerlei leuke culturele activiteiten. De gemeente wil dat
alle kinderen hier aan kunnen
meedoen. Voor gezinnen met
weinig inkomen biedt de gemeente daarom een Kindpakket aan. Kinderen van 4-18
jaar kunnen een bijdrage krijgen voor de kosten van bijvoorbeeld school, vervoer,
fiets, vakantie of kinderactiviteiten. Deze regeling uit het
Kindpakket heet: ‘Declaratiefonds maatschappelijke participatie jongeren’. Het bedrag
voor kinderen die naar de basisschool gaan is maximaal
129 euro per jaar. Het bedrag
voor kinderen die naar het
voortgezet onderwijs gaan is
maximaal 180 euro per jaar.
Ook is de gemeente aangesloten bij het Jeugdfonds
Sport & Cultuur. Uit dit fonds
wordt contributie of lesgeld be-

taald voor kinderen die lid willen worden van een (sport)vereniging. Gaat uw kind naar het
voortgezet onderwijs en heeft
hij/zij een computer nodig?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor maximaal 450
euro voor de aanschaf hiervan. Dit noemen wij de computerregeling. Meer informatie over deze 3 regelingen uit
het Kindpakket op Uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen. Of bel met
(0297) 513 111.
Op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen staat ook
informatie over het aanvragen van bijzondere
bijstand, kwijtschelding
voor gemeentebelastingen, hoe je een aanvraag
kan doen voor een computer voor schoolgaande kinderen, de Voedselbank en nog veel meer.

Training Omgaan met geld
Goed omgaan met geld is voor
veel mensen moeilijk. Voordat je
het weet is je geld op. Ga jij goed
om met je geld? En kan je misschien geld overhouden? In deze training gaan we in op onderwerpen over geldzaken die jij wil

leren. De cursus is voor mensen
vanaf 18 jaar.
Onderwerpen kunnen zijn:
• al je inkomsten en uitgaven
op een rijtje zetten
• ja en nee kunnen zeggen

•
•
•
•

hoe je kan sparen
maken van keuzes
aan wie je vragen kan
stellen over geldzaken
wie je kan ondersteunen
met vragen over geldzaken

tie De Bovenboog, Joh. de Wittlaan 83. Groepen bestaan uit minstens 6 en maximaal 12 deelnemers, bij voldoende belangstelling start een groep.

Start: dinsdag 22 september
Bijeenkomsten
2020. De overige data zijn: 29
Er zijn 5 wekelijkse bijeenkom- september en 6, 13 en 20 oktosten van 2 uur in Uithoorn, loca- ber. Tijd: 16.00-18.00 uur

Aanmelden en meer
informatie
Deelname is gratis. De kosten
van deelname worden vergoed
door de gemeente Uithoorn. ‘Uithoorn voor Elkaar’ organiseert
de cursus in samenwerking met
MEE Amstel en Zaan. Aanmelden
via: cursus@meeaz.nl, informatie: (020) 5127272.

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.
TER INZAGE

Vanwege de coronacrisis gelden andere regels. Wilt u stukken die ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor
de mogelijkheden.
- Ontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ voor de realisatie van een vrijstaande woning, en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder. Inzage vanaf donderdag 3 september gedurende zes weken. Inlichtingen
bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2020-063418, Jaagpad 14, het aanleggen van een steiger (verzonden
02-09-2020);
- 2020-063897, Iepenlaan 21, het plaatsen van een dam en maken van
een inrit (verzonden 04-09-2020).

Uithoorn
- 2020-078885, Cort van der Lindenplein 7, het verwijderen van een ongebruikte leiding (ontvangen 01-09-2020);
- 2020-079916, In het Midden 117, het plaatsen van een dakopbouw
(ontvangen 04-09-2020).

WWW.UITHOORN.NL

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
- 2020-069998, Burgemeester Brautigamlaan 50, het plaatsen van diverse bouwwerken (ingetrokken 26-08-2020);
- 2020-072950, Jacob Catslaan 36, het plaatsen van een overkapping
(vergunningsvrij 09-09-2020);
- 2020-065904, Thamerlaan 2, het maken van een fietsuitrit in de achtertuin (vergunningsvrij 09-09-2020).
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
- 2020-037273 Nabij Vuurlijn 78, het ophogen van percelen (verzonden
01-09-2020).
Uithoorn
• 2020-063439, Plesmanlaan 2 t/m 16, 20 t/m 54, 58 t/m 74, 29 t/m 69,
75, 79 t/m 87 en Admiraal de Ruyterlaan 3 t/m 73, het renoveren van
98 woningen (verzonden 31-08-2020);
• 2020-058672, Vogellaan 43, het realiseren van een dakterras en het
wijzigen van de gevel (verzonden 10-09-2020).
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Uithoorn
- 2020-079760, Koningin Julianalaan 16. Kennisgeving incidentele festiviteit 19 september 2020 (ontvangen 04-09-2020);
- 2020-080305, Hoek Prinses Christinalaan. Admiraal van Gentlaan, het
plaatsen van een bouwbord (ontvangen 07-09-2020).
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
- 2020-078332 Centrum De Kwakel, standplaatsvergunning oliebollenkraam van 03 t/m 06 september 2020 (verzonden 01-09-2020).

Uithoorn
- 2020-057573, Zijdelwaardplein 100, exploitatievergunning horecabedrijf tot 8 september 2023 (verzonden 08-09-2020).

