
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) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
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 voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar 
sociaal.loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze te-
lefonische spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café 
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
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 en13.00-16.30 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.

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus

- 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

WWW.UITHOORN.NL

Vanaf 25 september verdwijnen er veel maatregelen. De basisregel 
‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om 
afstand te houden. Verder blijven de basisregels natuurlijk wel belang-
rijk. Naast het advies van afstand houden moet u zich nog steeds la-
ten testen bij klachten en thuisblijven bij gezondheidsklachten. Op 
het vliegveld (aankomst- en vertrekhallen etc.) en in het openbaar 
vervoer blijft het dragen van een mondkapje verplicht. De verplich-
ting geldt niet meer op perrons en stations. Meer informatie leest u op  
www.rijksoverheid.nl 

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-am-
sterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers het 
aantal gezette vaccinaties en het aantal afgenomen en positieve coro-
natesten in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Hier-
onder vermelden wij de gegevens van de gemeente Uithoorn. Voor 
meer informatie en cijfers kunt u naar het genoemde webadres gaan.

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
• 588.102 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
• 32.784 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd

Uithoorn Volledig Gedeeltelijk  Vaccinatie  Vaccinatie 
  gevac. gevac. (1/2) gepland nog niet gepland

Week 34 67% 4% 29%
Week 38 69% 3% 28%

Positief geteste personen
In week 36 (6 september t/m 12 september) is het aantal positief getes-
te mensen in Amsterdam-Amstelland afgenomen met 4% vergeleken 
met de week daarvoor. In de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn nam het aantal meldingen licht toe, in de overige gemeenten 
nam het aantal meldingen licht af. Binnen Amsterdam nam het aantal 
meldingen toe in de stadsdelen Centrum, Oost en Zuid en in de overi-
ge stadsdelen nam het aantal meldingen af.
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 36   Week 35 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
19 64  16 54

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelo-
pen week bij een GGD-testlocatie liet testen was 11% hoger dan de 
week ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag daalde 
naar 9,5%. In de gemeente Ouder-Amstel werd afgelopen week min-
der getest als de week ervoor, in de gemeente Aalsmeer werd afge-
lopen week vrijwel evenveel getest als de week ervoor en in de overi-
ge gemeenten werd afgelopen week meer getest. Binnen de gemeen-
te Amsterdam werd in stadsdeel Nieuw-West vrijwel evenveel getest 
als vorige week en steeg het aantal testen in alle overige stadsdelen.
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 36   Week 35 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
380 1.284  306 1.034

Actuele coronacijfers  
gemeente Uithoorn week 36

Nederland verder open met 
coronatoegangsbewijs

Uw gezondheid en die van anderen is belangrijk. 1,5 meter afstand 
houden is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plek-
ken waar het drukker wordt, zoals de horeca, evenementen, poppo-
dia, theaters en bioscopen, heeft u wel een coronatoegangsbewijs no-
dig. Daarnaast vragen ook sommige landen om een coronabewijs. Al-
leen met dit bewijs krijgt u toegang. Een bewijs op papier is handig als 
u geen smartphone heeft. U kunt een bewijs maken van een vaccinatie 
en/of van een testuitslag. Het papieren testbewijs moet u wel via een 
computer maken. Daarvoor gaat u naar https://coronacheck.nl/nl/print. 
U logt in met uw DiGid en kunt u uw papieren bewijs printen.

Krijg toegang met een 
papieren bewijs

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

De uitnodigingen voor iedereen van 12 jaar en ouder zijn verstuurd. 
Heeft u nog geen afspraak gemaakt? U kunt online een afspraak ma-
ken voor een vaccinatie via https://coronatest.nl/ of bellen naar 0800 - 
7070. Op sommige plekken kunt u ook zonder afspraak een prik halen. 

Vaccinatieafspraak maken

Vaccineren zonder afspraak

Wist je 
dat?

Scheiden is een emotioneel aan-
grijpende gebeurtenis. Daar-
naast kan het ook invloed heb-
ben op de portemonnee. Het 
nieuwe online geldplan ‘Schei-
den’ biedt tips en handvatten. 
Het helpt om overzicht te krij-
gen van uw huidige situatie en 
die van uw financiële situatie na 
scheiding. 

Voor wie is dit geldplan 
bedoeld?
Geldplan Scheiden is geschikt 
voor huishoudens die overwe-
gen uit elkaar te gaan of al ge-

scheiden zijn. Het is niet geschikt 
voor huishoudens die bestaan uit 
samengestelde gezinnen.

Gratis en anoniem
Voordeel is dat het geldplan 
Scheiden gratis en anoniem in-
gevuld kan worden en op een 
moment dat het u uitkomt. Be-
antwoord in 5 -10 minuten vra-
gen over uw situatie, en er ver-
schijnt een persoonlijk actieplan. 
Een actieplan met heel concrete 
stappen, die het gemakkelijk ma-
ken om de stappen ook echt uit 
te voeren.

Kijk op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen 
en klik op ‘online geldplannen’. 

Kent u uw buren?
Uw buurt wordt leuker, socialer 
en veiliger als buren elkaar ont-
moeten, elkaar helpen en zich sa-
men inzetten voor de buurt. Doe 
zaterdag 25 september mee met 
Burendag! Dit kan spontaan door 
buiten met elkaar een kop koffie 
te drinken, maar dit kan ook met 
subsidie georganiseerd worden 
door een plan in te dienen bij het 
Oranje fonds (www.burendag.nl/
over-burendag) 

Europarei
De werkgroep “Tegen Afval in de 
Europarei” nodigt hun buren uit 
onder het genot van een kop kof-
fie/thee en wat lekkers om elkaar 
beter te leren kennen én gelijktij-
dig de buurt wat schoner te ma-
ken. Inspiratie gekregen door dit 
initiatief en wilt u ook iets organi-
seren, kijk op https://www.buren-
dag.nl/over-burendag

In Uithoorn lopen grote tamme 
loopeenden, Muskuseenden. Ze 
komen vooral voor rond de Admi-
raal van Ghentlaan en de Johan 
de Wittlaan in Uithoorn. Vorig jaar 
is een groot deel weggevangen en 
ondergebracht naar een nieuwe 
locatie. Dit jaar gaat de gemeen-
te dit anders aanpakken door alles 
weg te vangen en de vangacties 
starten vanaf half september. Om-
dat de eenden populatie erg groot 
is, zijn er meerdere vang-acties 
nodig en kan dit een paar maan-
den duren. Alle Muskuseenden 
worden onderbracht bij (particu-

liere) opvanglocaties die voldoen-
de ruimte hebben om de eenden 
een goede woonplek te geven. In 
deze editie van De Nieuwe Meer-
bode kunt u de uitgebreide (ach-
tergrond) informatie vinden over 
deze uitheemse diersoort en de 
vang-actie van de gemeente. 

Melden zieke of dode dieren
Ziet u in de tussentijd een zie-
ke eend? Geef dit door aan de 
dierenambulance 06-53315557. 
Dode eenden kunt u melden via 
www.uithoorn.nl/melding of via de 
Makkelijk Melden App. 

Vang-acties Muskuseenden



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) 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-

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.

Werk in uitvoering

 INTERACTIEVE KAART MET WEGWERKZAAMHEDEN 

 WERKZAAMHEDEN UITHOORNLIJN 

 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN DE N201 

 VERWIJDEREN BOMEN BIJ JOHAN DE WITTLAAN  EXTRA BOMENKAP IN 
ADMIRAAL VAN GHENTLAAN 

In en rond Uithoorn wordt er op 
verschillende plekken hard ge-
werkt aan de weg. U komt veel 
gele borden en omleidingen te-
gen. Alle wegwerkzaamheden in 
Uithoorn en omgeving zijn te zien 
zijn via een interactieve kaart. Be-
kijk hier waar de werkzaamhe-
den zijn, of straten zijn afgeslo-

ten, of er omleidingen zijn en hoe-
lang werkzaamheden duren. Plan 
dus voordat u de weg opgaat uw 
route en voorkom onnodige over-
last. Google maps kent de omlei-
dingsroutes. Interactieve kaart via 
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering 
of rechtstreeks via https://melvin.
ndw.nu/public 

De Vervoerregio Amsterdam legt 
komende jaren samen met de ge-
meente Uithoorn, de gemeen-
te Amstelveen en de provincie 
Noord-Holland de Uithoornlijn 
aan. Begin 2022 begint de daad-
werkelijke aanleg van deze nieu-
we tramlijn. Voor die tijd vinden op 
verschillende plekken in Uithoorn 
voorbereidende werkzaamhe-
den plaats. Alle werkzaamheden 
vindt u uitgebreid terug op www.
uithoornlijn.nl of via de bouwapp.

Omgeving halte Uithoorn 
Centrum: vanaf maandag 
4 oktober 2021
De toekomstige Uithoornlijn ein-
digt net voor de Amstel bij de hui-
dige bushalte Uithoorn Centrum. 
Om hier de tramlijn en de nieu-
we tramhalte Uithoorn Centrum 
aan te leggen, is er ruimte nodig. 
Vanaf maandag 4 oktober tot en 
met vrijdag 24 december wordt 
er gewerkt rondom de bushal-
te Uithoorn Centrum. Daarom rij-
den de bussen vanaf 2022 tijde-
lijk via een omleiding wordt er een 
tijdelijke op- en afrit aangelegd. 
Voor verschillende werkzaamhe-
den langs de Petrus Steenkamp-
weg lift het project Uithoornlijn 
mee op de afsluiting van de Pe-

trus Steenkampweg die nodig is 
voor het project Allure aan de Am-
stel (1 september 2021 tot en met 
30 april 2023). 

Bomen verwijderen voor 
Uithoornlijn
Voor de aanleg van de Uithoorn-
lijn verwijdert de projectorgani-
satie tussen september 2021 en 
maart 2022 bomen de (laatste) 
bomen langs de spoordijk, bij Aan 
de Zoom en langs de huidige bus-
baan tussen de Faunalaan en de 
toekomstige halte Uithoorn Cen-
trum. Deze werkzaamheden wor-
den buiten het broedseizoen uit-
gevoerd, op doordeweekse da-
gen tussen 07.00-19.00 uur. Als 
het nodig is, komen er verkeers-
maatregelen. De projectorga-
nisatie behoudt het liefst zoveel 
mogelijk bomen en ander groen. 
Daarom is gewacht tot het ont-
werp nog verder is uitgewerkt 
door de aannemer. Nu is duide-
lijker welke bomen toch kunnen 
blijven staan of alsnog weg moe-
ten. De verwijderde bomen wor-
den gecompenseerd. 

Werkzaamheden De Legmeer
Vanaf 1 november wordt er be-
gonnen met de voorbereiden-

Vervolg op volgende blz.

De provincie Noord-Holland voert 
tussen 17 september en 1 okto-
ber 2021 verschillende onder-
houdswerkzaamheden uit op de 
N201 tussen het Aquaduct (tus-
sen de gemeenten Uithoorn en 
De Ronde Venen) en de Water-
wolftunnel (tussen de gemeenten 
Aalsmeer en Haarlemmermeer). 
Bestemmingsverkeer voor Uit-
hoorn en Aalsmeer wordt tijdens 
de werkzaamheden omgeleid en 
moet rekening houden met vertra-
ging. Met vragen over werkzaam-
heden kunnen weggebruikers en 
omwonenden contact opnemen 
met het Servicepunt van de pro-
vincie via 0800 - 0200 600 (gratis) 
of per mail: servicepunt@noord-
holland.nl.

Werkzaamheden N201 ter 
hoogte van de Zijdelweg 
(tussen Legmeerdijk en 
Zijdelweg)
• 19 tot en met 24 septem-
ber: zuidelijke rijbaan N201 en af-
rit van de N201 naar de N231 (Zij-
delweg) vanuit Hoofddorp afge-
sloten.
• 26 september en 1 oktober: 

noordelijke rijbaan N201 en 

oprit van de N231 (Zijdelweg) 
naar de N201 richting Hoofd-
dorp is afgesloten.

Verkeer op de N201 wordt tijdens 
de werkzaamheden via de ande-
re rijbaan langs de werkzaamhe-
den geleid. Lokaal verkeer wordt 
omgeleid via de Legmeerdijk en 
de Burgemeester Kasteleinweg.

Werkzaamheden tussen 
de Waterwolftunnel en de 
Legmeerdijk
In het weekend van 18 en 19 en 
van 25 en 26 september werkt de 
provincie Noord-Holland ook aan 
de N201 tussen de Waterwolftun-
nel en de Legmeerdijk. De N201 is 
geheel afgesloten tussen de Fok-
kerweg en de Legmeerdijk vanaf: 
• vrijdag 17 september tot en 

met 20 september.
• vri jdag 24 september tot 

maandag 27 september: 

Tussen 27 september en 8 ok-
tober worden er 7 bomen weg-
gehaald in de omgeving van het 
vroegere schoolgebouw aan de 
Johan de Wittlaan. Dit is nodig om 
de plek rondom dit gebouw toe-
gankelijk te maken voor de ko-

mende werkzaamheden en de 
toekomstige bewoners die vanaf 
volgend jaar aan de slag gaan om 
hun eigen woning te realiseren. 
Het herkenbare gebouw uit de 
jaren ‘50 is jarenlang als basis-
school in gebruik geweest. Het 

In maart 2021 is een melding ge-
publiceerd voor het kappen van 
bomen in het dorpscentrum Uit-
hoorn. Het kappen van deze bo-
men is nodig voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden in het 
Dorpscentrum. Twee bomen op 
de T-kruising van de Koningin 
Máximalaan en de Admiraal van 
Ghentlaan zijn niet genoemd in 
deze melding. Voor het plaatsen 
van de stalen damwand en het 
ophogen van het maaiveld moe-
ten ook deze twee bomen verwij-
derd worden. Als de werkzaam-
heden klaar zijn, komt hier nieu-
we beplanting voor terug. Wij ver-
wachten dat dit eind 2022 klaar is. 
Om overlast van koplampen in de 
aangrenzende woningen te voor-
komen, plaatsen we een afscher-
mend doek als er geen werk-
zaamheden worden uitgevoerd.

De gemeente onderzoekt of de 
sportvelden van Thamen honk- 
en softbal en jeu-de-boules-ver-
eniging Boule Union Thamen 
(Thamen Sport genoemd) naar 
Legmeer-West kunnen verhui-
zen. Zo komt schaarse grond vrij 
voor woningbouw in De Kwakel, 
één van de laatst overgebleven 
bouwlocaties binnen de beperkin-
gen van Schiphol. Dit idee moet 

samen kunnen gaan met de plan-
nen voor een Legmeerbos in Leg-
meer-West. Buurtbeheer De Leg-
meer wil graag een groen knoop-
punt voor de wijk, om de teruglo-
pende leefbaarheid te verbeteren.

Participatie
Begin juli zijn er twee bijeenkom-
sten geweest (een fysieke en on-
line) over de mogelijke inrich-

ting van het gebied in Legmeer-
West, tussen de nieuwe tramlijn 
op de oude spoordijk en de hui-
dige sportvelden. Begin septem-
ber is er een echte bijeenkomst 
geweest over de denkrichting 
voor de inpassing van woningen 
op de huidige locatie van Thamen 
Honk- en Softbal en jeu de bou-
le-vereniging Boule Union Tha-
men. Er was geen interesse om 

Participatie vervolgonderzoek Wonen, 
sporten en recreëren afgerond

de werkzaamheden voor de aan-
leg van de tram. Er vinden daar-
om veel werkzaamheden plaats 
in de omgeving bij Buitendijks, 
spoordijk (kruising Randweg/Op 
de Klucht). Het projectbureau Uit-
hoornlijn gaat dit in delen uitvoe-
ren. Voor u als omwonende kunt 
u overlast ondervinden van de 
werkzaamheden. Er worden om-
leidingsroutes ingesteld op de 
momenten dat dit nodig is voor 
de werkzaamheden. Deze wor-
den aangegeven met gele bor-
den. Als het nodig is voor de vei-
ligheid, worden er verkeersrege-
laars ingesteld. 

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven van 
werkzaamheden in het dorpscen-
trum of de Uithoornlijn, dan kunt 
u de BouwApp downloaden. De-
ze vindt u in de App Store of Play 
Store van uw telefoon. Via https://
debouw.app/home/projects kunt 
u alle projecten online bekijken en 
volgen. Heeft u vragen over het 
project Uithoornlijn? Op www.uit-
hoornlijn vindt u meer informa-
tie over het project en een gede-
tailleerd overzicht van de werk-
zaamheden. U kunt ons bereiken 
via www.uithoornlijn.nl, info@uit-
hoornlijn.nl of 020 - 470 4070.

stond eerst bekend als de r.k. St. 
Nicolaasschool en daarna als De 
Bovenboog. Het gebouw wordt 
door projectontwikkelaar Steen-
vlinder omgebouwd tot kluswo-
ningen. Voordat de nieuwe bewo-
ners zelf aan de slag kunnen met 
klussen, moeten er eerst een aan-
tal grotere klussen worden ge-
daan. Denk aan bijvoorbeeld het 
leggen van kabels en leidingen, 
het plaatsen van de meterkasten 
per woning en het aanleggen van 
warmtelussen in de grond om het 
gebouw volledig gasloos te ma-
ken. Voor die werkzaamheden is 
ruimte nodig. Vandaar dat deze 7 
bomen weggehaald moeten wor-
den. 
Zodra de bouw klaar is, gaan wij 
de omgeving rond dit gebouw 
nieuw inrichten. Dat betekent dat 
er in elk geval weer 7 nieuwe bo-
men terugkomen. 
(informatie over het project: www.
debovenboog.nl)

deel te nemen aan een online bij-
eenkomst. 

Verschillende wensen 
inwoners
Het is een behoorlijke ingewikkel-
de puzzel. Wat voor de één wen-
selijk is, werd door de ander juist 
als minder wenselijk gezien. Hier-
door ontstonden boeiende ge-
sprekken. Bent u niet geweest, 
dan kunt u door de fi lmpjes te be-
kijken op www.uithoorndenktmee.
nl een goed beeld krijgen wat de 
ideeën zijn. Daarnaast heeft ie-
dereen de mogelijkheid gehad 

een vragenlijst in te vullen. Via 
verschillende media hebben wij 
hier aandacht voor gevraagd.

En nu?
De reacties en meningen wor-
den verzameld in een document 
en gepresenteerd aan de raad 
en ook op het platform www.uit-
hoorndenktmee.nl gepubliceerd. 
De resultaten van de vragenlijs-
ten gaan samen met de resulta-
ten van de andere onderzoeken 
naar de gemeenteraad. Mede op 
basis van deze onderzoeksresul-
taten zal de gemeenteraad een 

besluit nemen over de haalbaar-
heid van woningbouw op de plek 
van de sportvelden in De Kwa-
kel, en van de daarvoor noodza-
kelijke verplaatsing van Thamen 
naar De Legmeer. De presentatie 
vindt plaats in de commissie Wo-
nen en Werken op 14 oktober. U 
kunt meeluisteren via een live ver-
binding (https://uithoorn.bestuur-
lijkeinformatie.nl). Het uiteindelij-
ke besluit wordt door de raad in 
de raadsvergadering van 28 okto-
ber genomen.
We bedanken alle inwoners voor 
hun waardevolle inbreng.

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.

WWW.UITHOORN.NL



 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.
• Inspraak voor nieuwe oplaadpunten elektrisch vervoer. Inspraakperio-

de: tot vier weken na bekendmaking, uiterlijk 6 oktober 2021. Inlichtin-
gen bij E. Korsaan, afdeling Buurt (0297) 513 111. 

• Verkeersbesluit laadpalen. Bezwaarperiode: tot en met 20 oktober 
2021. Inlichtingen bij E. Korsaan, afdeling Buurt (0297) 513 111. 

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-082876, Bezworen Kerf 10, het omzetten van een bedrijfswoning 

naar plattelandswoning (ingekomen 31-08-2021);
• 2021-084215, Noorddammerweg 1 c, het vergroten van het bestaande 

bedrijfspand (ontvangen 06-09-2021);
• 2021-086224, Mijnsherenweg 10, het omzetten van een bedrijfswoning 

naar plattelandswoning (ontvangen 13-09-2021).
Uithoorn
• 2021-086233, busviaduct over de Amsterdamseweg, het wijzigen van 

het viaduct ten bate van de realisatie van de Uithoornlijn (ontvangen 14-
09-2021);

• 2021-084695, Amsteldijk-Noord 35, het transformeren en uitbreiden 
van een voormalig Cindu hoofdkantoor naar 91 short stay appartemen-
ten (ontvangen 08-09-2021)

• 2021-085650, Ebro 110, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 12-
09-2021);

• 2021-085651, Eger 25, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 10-
09-2021);

• 2021-085650, Ebro 110, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 12-
09-2021);

• 2021-086221, Admiraal van Ghentlaan 59, het afwijken van het bestem-
mingsplan voor een kantoorvilla (wonen en werken) (ontvangen 13-09-
2021).

RECTIFICATIE INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021-082209, Thamerlaan 19A, het realiseren van een Bed & Breakfast 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
in bestaande schuur (ontvangen 31-08-2021) (hier was een verkeerd 
adres opgegeven).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2021-077951, Staringlaan 9, het plaatsen van een dakkapel (vergun-

ningvrij, verzonden 07-09-2021).

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:
De Kwakel
• 2021-064514, Hoofdweg 127, de bouw van een nieuwe kas, de reno-

vatie van een bestaande bedrijfsruimte en de bouw van overige bouw-
werken (verzonden 08-09-2021);

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-065160, Hoofdweg 15, het uitbreiden van de kassen (verzonden 

16-09-2021).
Uithoorn
• 2021-070150, Zijdelveld 62, het uitbreiden van de woning, (verzonden 

07-09-2021);
• 2021-059915, Kievit 2, het plaatsen van een overkapping, (verzonden 

03-09-2021) 
• 2021-067106, Wiegerbruinlaan 81A, het plaatsen van gevelreclame, 

(verzonden 06-09-2021)
• 2021-066495, Randhoornweg Legmeer-West, tijdelijk opslaglocatie 

grond Legmeer-west (verzonden 02-09-2021);
• 2021-071891, Joh. Enschedeweg 1a, het realiseren van een verdie-

pingsvloer (verzonden, 10-09-2021).

VERLEENDE TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
(REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2021-074696, Molenlaan 30, het tijdelijk plaatsen van een houtgestookt 

oefenobject voor de brandweer voor een periode van 5 jaar (verzonden, 
10-09-2021)

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021-083885, C. Verolmelaan 160-166, magazijnverkoop van 27 t/m 30 

oktober 2021 (ontvangen 01-09-2021);
• 2021-083919, Dorpstraat 41, verkoop consumentenvuurwerk op 29, 30 

en 31 december 2021 (ontvangen 01-09-2021);
• 2021-084443, Wilhelminakade 13 en 23, exploitatievergunning (ont-

vangen 08-09-2021);
• 2021-084704, Boterdijk, ingebruikname gemeentegrond (ontvangen 

07-09-2021).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2021-064758, Prinses Christinalaan 19, 25 en 29, (leegstandvergunnin-

gen) tijdelijke verhuur woningen tot uiterlijk 30 september 2023 (verzon-
den 30-08-2021)

• 2021-069023, C. Verolmelaan 13c, exploitatievergunning (verzonden 
09-09-2021)

• 2021-077002, Marktplein, ingebruikname gemeentegrond voor het 
plaatsen van 10 fotoborden/posterzuilen van 22 september t/m 22 ok-
tober 2021 (verzonden 13-09-2021);

• 2021-083919, Dorpsstraat 41, vergunning voor het verkopen van con-
sumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2021 (verzonden 14-09-
2021);

• 2021-070589, Legmeerplein 49, evenementenvergunning buitencon-
cert 18 september 2021 (verzonden 13-09-2021).

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding 
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het 
uitbreiden van het huidige bedrijf met de naam Oostveen V.O.F. met kas-
sen en een schuur, per 1 januari 2022.
Ontvangstdatum melding: 17 augustus 2021
Melder: Oostveen V.O.F.
Locatie: Kalslagerweg 20, De Kwakel
Zaaknummer: 10530121
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Heeft u een vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

WWW.UITHOORN.NL




