
G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoo
rn

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 gemeente@uithoorn.nl

Corona informatie
Op www.uithoorn.nl/coronavirus kunt u nieuws volgen rond het corona-
virus in de gemeente Uithoorn en De Kwakel. Bekijk priklocaties op de 
kaart: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl
Testlocaties: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-op-corona/
testlocaties-amsterdam/

Informatie Oekraïne
Uithoorn vangt vluchtelingen uit Oekraïne op. Op www.uithoorn.nl/
oekraine kunt u belangrijke informatie volgen rondom de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen en leest u antwoorden op veelgestelde vra-
gen rondom dit onderwerp

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag
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Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 

https://melvin.ndw.nu/public
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 

https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

Voor inwoners met een krappe 
beurs is er hulp in Uithoorn/De 
Kwakel. De gemeente heeft 
verschillende minimaregelin-
gen!

Computerregeling
Uw kind zit op het voortgezet 
onderwijs en heeft een compu-
ter of laptop nodig. Dat is een 
flinke uitgave! Voor inwoners 
met een krappe beurs heb-
ben we daarom de zogenoem-
de ‘computerregeling’. Dat be-
tekent dat u (mogelijk) recht 
heeft op een bijdrage voor de 
aanschaf ervan. 

Jeugdfonds Sport en 
Cultuur
Wilt u kind op turnen, voet-
bal, judo of een andere sport? 
Maar is lid worden van een 
vereniging te duur? Dan helpt 
het Jeugdfonds Sport en Cul-

tuur. Het fonds betaalt het con-
tributiegeld rechtstreeks aan 
de vereniging. U hoeft dus 
niks voor te schieten.

Meedoen aan activiteiten
Blijft er na uw vaste uitgaven 
geen geld meer over om bij-
voorbeeld een keer naar de bi-
oscoop te gaan? Of een cur-
sus te volgen? Ook dan kan de 
gemeente helpen.

Laat geen geld liggen!
Kortom: laat geen geld liggen 
en bekijk waar u voor in aan-
merking komt! Alles regelin-
gen voor inwoners met een 
krappe beurs staan overzich-
telijk op de website www.uit-
hoorn.nl/laatgeengeldliggen.
Heeft u nog vragen? Bel dan 
naar het Sociaal Loket van 
de gemeente. Te bereiken op 
(0297) 513 111.

Oekraïne

IND: Uitreiken verblijfsbewijzen 
voor Oekraïense vluchtelingen 
tijdelijk niet mogelijk 

Oekraïense vluchtelingen wonen niet meer bij u in huis? 

Dan moeten zij zich uitschrijven

De IND kreeg dit voorjaar de op-
dracht om een verblijfsbewijs 
uit te reiken aan een groep van 
50.000 Oekraïners en derdelan-
ders. In veruit de meeste gevallen 
gaat het hierbij om een verblijfs-
bewijs in de vorm van een stic-
ker. Toen duidelijk werd dat de-
ze groep groter werd, is door de 
IND in juni een nieuwe bestelling 
stickers gedaan. De levering van 
de stickers heeft vertraging op-
gelopen vanwege een tekort aan 

grondstoffen voor het echtheids-
kenmerk op de sticker. Om die 
reden is de IND helaas genood-
zaakt het uitreiken van verblijfs-
bewijzen (zowel stickers als O-
documenten) te pauzeren. 

Tijdelijk geen afspraken 
mogelijk in de online 
afsprakenplanner 
Dit betekent dat het voor Oekra-
iense ontheemden tijdelijk niet 
mogelijk is om een online af-
spraak te maken voor het opha-
len van een verblijfsbewijs. De af-
sprakenplanner is weer beschik-
baar op het moment dat er vol-
doende stickers voorhanden zijn. 
De verwachting is dat het uitrei-
ken van de verblijfsbewijzen me-
dio oktober hervat kan worden.

U biedt onderdak aan Oekraïense 
vluchtelingen, of u heeft hen in de 
afgelopen periode onderdak ge-
boden. Wat mooi! Wij horen dat 
sommige Oekraïense vluchtelin-
gen weer huiswaarts keren of zich 
vestigen in een andere gemeente 
of een ander land. Als uw Oekra-
iense gasten/huisgenoten/bewo-
ners vertrekken, is het van belang 
dat zij zich uitschrijven uit het ge-
meentelijke basisregister. Dit kan 
op verschillende manieren. 
Vertrekken zij naar een andere 
locatie in Nederland, dan kan de 
verhuizing als volgt worden door-
gegeven:
• Online met DigiD via de websi-

te van de gemeente waar men 
gaat wonen;

• Door het maken van een af-
spraak bij de gemeente waar 
men gaat wonen.

Vertrekken zij naar het buiten-
land, dan kan de verhuizing als 
volgt worden doorgegeven:
• Via DigiD via het maken van 

een afspraak bij gemeente Uit-
hoorn.

Kijk voor meer informatie op www.
uithoorn.nl/home/verhuizen.

Waarom uitschrijven?
Het uitgangspunt van de Neder-
landse overheid is dat de op-
vang van Oekraïense vluchte-
lingen geen gevolgen heeft voor 
de hoogte van uitkeringen en ge-
meentelijke belastingen van gast-
gezinnen. We weten we nog niet 
precies hoe het Rijk in de toe-
komst met particuliere opvang 
van vluchtelingen uit Oekraïne zal 
omgaan. Daarom is het belangrijk 
dat zij zich uitschrijven als zij niet 
langer bij u in huis wonen, zodat 
het straks in ieder geval geen ef-
fect kan hebben op eventuele toe-
slagen, uitkeringen en gemeente-
lijke belastingen. 

Mocht u nog vragen hebben, 
neemt u dan contact met ons op 
via vluchtelingen@uithoorn.nl 

U heeft recht op kinderbijslag (Al-
gemene Kinderbijslagwet) als:
• U in loondienst werkt;
• Het kind minimaal drie maan-

den aaneengesloten in Neder-
land is;

• Aan deze twee voorwaarden is 
voldaan, op de eerste dag van 
het kwartaal, om recht op kin-
derbijslag te krijgen voor dat 
kwartaal;

• U zelf de kinderbijslag aan-

vraagt, waarna de Sociale Ver-
zekeringsbank uw aanvraag 
toetst.

De eerste mogelijkheid om Kin-
derb i js lag aan te  vragen is 
1 juli 2022. Kinderbijslag wordt 
achteraf per kwartaal uitbetaald 
(voor het eerst op 1 oktober 2022). 
Aanvragen van Kinderbijslag bij 
de Sociale Verzekeringsbank: 
Vluchtelingen uit Oekraïne en kin-
derbijslag | Kinderbijslag | SVB

Kinderbijslag voor Oekraïne 
vluchtelingen

Ben jij in de leeftijd tussen de 14 
en 18 jaar? Dan nodigt burge-
meester Pieter Heiliegers je op 
maandag 3 oktober om 17 uur 
van harte uit op het gemeentehuis 
om samen met hem pizza te eten. 
Tijdens het eten hoort hij graag 
wat je bezighoudt en hoe het be-
valt om in Uithoorn of De Kwa-
kel te wonen. En uiteraard zijn 

andere onderwerpen meer dan 
welkom om over te praten. Alles 
is bespreekbaar. Omdat de bur-
gemeester graag weet hoeveel 
pizza er besteld moet worden, 
is het handig om je aan te mel-
den. Dat kan via www.uithoorn.nl/
pizza of door de QR-code te scan-
nen. Vervolgens wordt nog con-
tact met je opgenomen.

De jeugd is uitgenodigd om pizza 
te eten met de burgemeester 

In het verlengde van het project 
‘Dit zijn wij Uithoorn!’ waar men-
sen die elkaar niet kennen in ge-
sprek gaan, willen projectleider 
Naomi Heidinga en de gemeen-
te -onder leiding van wethou-
der José de Robles- de activiteit 
‘Over de Streep’ organiseren. Be-
langstellenden kunnen zich van-
af nu aanmelden. Wethouder De 
Robles: “Op deze manier kom je 
meer over elkaar te weten. En je 
zult zien dat je meer met iemand 
gemeen hebt dan in eerste in-
stantie gedacht! We hopen op de-
ze manier ook de samenhorigheid 
te vergroten. En daarmee dus het 
woonplezier in onze gemeente.”

Wat is Over de Streep?
Het concept ‘Over de Streep’ 
komt oorspronkelijk uit Ameri-
ka. Deze methode helpt om on-
verschilligheid en onbegrip tegen 
te gaan en leidt tot meer onder-

ling respect. Vragen die anders 
niet gesteld worden, komen naar 
boven. Als de gestelde vraag op 
één van de deelnemers van toe-
passing is, loopt hij of zij over de 
streep. De deelnemers zien dat 
zij in veel gevallen niet de enige 
zijn die met bepaalde gevoelens 
of gedragingen worstelen. De Uit-
hoornse versie Over de Streep 
wordt gehouden op zaterdag 5 
november in De Kuyper, Kuyper-
laan 50 in Uithoorn. Van 14 tot on-
geveer 16 uur.

Opgeven
Opgeven kan via www.uithoorn.
nl/overdestreep. Of door de QR- 
code te scannen met de camera 
van uw mobiele telefoon. Vervol-
gens zal contact opgenomen wor-
den met u. Meer weten over het 
doorlopende project Dit zijn Wij 
Uithoorn? 
Kijk op www.ditzijnwijuithoorn.nl.

Concept ‘Over de Streep’ komt 
naar Uithoorn

Oekraïense vluchtelingen die de 
Nederlandse taal willen leren kun-
nen zich melden bij het Taalhuis in 
Uithoorn. Om zich aan te melden 
kunnen ze een mail sturen naar 
taalhuis@stdb.nl. Eén van de co-

ordinatoren zal dan contact met 
ze opnemen om een afspraak te 
maken voor een intake. Het Taal-
huis is te vinden in de bibliotheek 
in De Kuyper, Kuyperlaan 50, Uit-
hoorn.

Taalondersteuning voor 
Oekraïense vluchtelingen

Vanaf 17 oktober worden de blad-
korven zoals elk jaar weer bij u in 
de buurt geplaatst. In de bladkorven 
kunt u makkelijk bladafval kwijt. Dit 
mogen bladeren uit de tuin evenals 
overtollig blad van de straat zijn. Wij 
legen de korven regelmatig. Ieder-
een mag bladeren in de korf gooien. 
Heeft u snoeiafval of ander tuinaf-
val? Die kunt u kwijt in uw GFT-con-
tainer of de vaste tuingroendepots 
bij u in de buurt. Aan het einde van 

Bladkorven

het bladseizoen halen wij de blad-
korven weer weg. Heeft u nu last 
van bladval door de droogte? Gooi 
de bladeren in de GFT-container.
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we steunpunten voor de Bieslookbruggen gerealiseerd. Die bruggen 
komen half september schoon en gerestaureerd terug. Helaas gaan de 
bruggen vanwege de veiligheid pas in april volgend jaar weer open voor 
fietsers en voetgangers. Een stukje verderop verandert de verkeerssi-
tuatie voor de wijk Buitendijks: bewoners rijden vanaf oktober van en 
naar hun woning via de Faunalaan. Tegelijkertijd worden nieuwe par-
keerplaatsen in de Faunalaan aangelegd. In de bocht van de spoordijk 
begonnen in juli grondwerkzaamheden. Half september start de aanne-
mer met het intrillen van damwanden in de bocht, de aanleg van een te-
waterlaatplaats voor de maaiboot en het aanbrengen van beschoeiing 
(houten palen en planken die het talud op zijn plaats houden). In okto-
ber komen er ook damwanden langs enkele achtertuinen van de We-
derik. Omwonenden van de spoordijk ervaren mogelijk hinder van de 
werkzaamheden in de vorm van geluid, trillingen en stof. De aannemer 
treft maatregelen om die hinder zoveel mogelijk te beperken. Bijvoor-
beeld door damwanden te drukken in plaats van te slaan en door de on-
dergrond nat te houden.

Bushalte Faunalaan
Op de kruising van de Faunalaan met de busbaan wordt in september 
verder gewerkt aan de nieuwe bushalte Faunalaan. Deze kruising is 
daarom nog tot en met 9 september afgesloten. De nieuwe halte wordt 
begin oktober in gebruik genomen. Op hetzelfde moment vervalt de 
bushalte Burgemeester Kootlaan, inclusief de fiets- en voetgangers-
oversteek.

Omgeving busstation
In augustus en september worden de laatste perrons op het busstati-
on aangepast en een tijdelijke in- en uitrit voor de bussen gerealiseerd. 
Op de Boerlagelaan, ter hoogte van het busstation, wordt de trambaan 
in augustus en september gefaseerd aangelegd: er wordt beton storten, 
spoorstaven gelegd en de kruising geasfalteerd. Ook worden de boven-
leidingsmasten, inclusief fundering, geplaatst. Verkeer wordt tot begin 
oktober langs de werkzaamheden geleid, voor omwonenden verwacht 
de projectorganisatie weinig hinder van de werkzaamheden.

Busbaan Boerlagelaan-Spoorhuis
Op dit deel van de busbaan is de aanleg van de trambaan bijna ge-
reed. In september worden de laatste bovenleidingsmasten geplaatst. 
Ook worden hekwerken aangebracht en krijgt de busbaan een tweede 
laag asfalt. Eind september verdwijnt de tijdelijke busafrit bij de Petrus 

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over het 
project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Via 
de website kunt u zich aanmelden voor een automatische email-
notificatie als er een nieuwsbericht verschijnt op de website en de 
(maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u het project volgen 
via de BouwApp, Facebook, en Instagram (zoek op Uithoornlijn).
Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een onveilige situ-
atie rond de aanleg van de tramlijn? Neem dan contact op met de 
projectorganisatie via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl of 
telefonisch, via Whatsapp of SMS: 06-3872 7942. Weet u niet ze-
ker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U kunt altijd 
een melding doen via www.uithoorn.nl/melding. 

Steenkampweg. De bouw van de stroomvoorzieningsgebouwen (ge-
lijkrichterstations) bij de Boerlagelaan en Amsterdamseweg is al enige 
tijd aan de gang en gaat door in september. Liander legt vanaf maan-
dag 5 september een stroomkabel aan om het gelijkrichterstation bij 
de Amsterdamseweg van stroom te voorzien. Het wandelpad langs de 
busbaan (aan de kant van de Industrieweg) is tijdens de werkzaamhe-
den van Liander tijdelijk niet beschikbaar. De projectorganisatie ver-
wacht verder weinig hinder voor omwonenden van de werkzaamhe-
den in dit gebied.

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. Dit kan tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Soms lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit ver-
meld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel. Let 
op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? 
Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de 
gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in 
de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen 
binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een 
inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
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, behal-
ve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar 
heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uit-
gevoerd. 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’ wor-
den aangevraagd.
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon 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. In spoedgevallen kan tij-
dens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden ge-
vraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Bij welke recht-
bank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie.
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 waar-
om u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet uw be-
roepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing 
versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de 
Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende pu-

blicatie. 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 op-
geschort. 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 ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank dit is 
wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een verzoek om een voorlo-
pige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waar-
om u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voor-
lopige 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 ‘auto-
matisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-089050, Karel van Manderhof 17, het wijzigen van het gebruik en 

compartimenten van de woningen (ontvangen, 01-09-2022);
• 2022-089399 Vogellaan 122, het maken van een in/uitrit t.b.v. oplaad-

paal auto (ontvangen 02-09-2022);
• 2022-091033 Ebro 182, het plaatsen van zonnepanelen op het dak 

(ontvangen 08-09-2022);
• 2022-091034 Faunalaan 83, het plaatsen van een tuinhuis met funde-

ring (ontvangen 07-09-2022);
• 2022-090405, Eems 65, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 06-

09-2022);
• 2022-090403, Koekoek 36, het elektrisch parkeren in de voortuin (ont-

vangen 06-09-2022);
• 2022-090402, Johan de Wittlaan 95, het constructief wijzigen van de 

verdiepingsvloer (ontvangen 05-09-2022);
• 2022-091742, Arthur van Schendellaan 37, het aanvragen van lang par-

keren (ontvangen 11-09-2022). 

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2022-076429, Koningin Máximalaan ter hoogte van de Watsonweg, het 

plaatsen van een lichtmastreclame ten bate van Kwalitaria Amstelplein 
(ingetrokken, 01-09-2022). 

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
• 2022-074119, Noorddammerweg 43, het bouwen van een bijgebouw 

(verzonden 07-09-2022).

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.
Uithoorn
• 2022-078557, Ebro 162, het bouwen van een carport (verzonden 07-

09-2022);
• 2022-082963, Pimpelmees 12, het plaatsen van een dakkapel (verzon-

den 15-09-2022);
• 2022-084740, Clara Egginklaan 46, het plaatsen van een dakkapel 

(verzonden 15-09-2022);
• 2022-068992, Ebro 182, het plaatsen van zonnepanelen (verzonden 

08-09-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-089205, Arthur van Schendellaan 40-44, aanvraag verkoop con-

sumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2022 (ontvangen 01-09-
2022);

• 2022-090390, Admiraal van Ghentlaan, aanvraag buurtbarbecue op 24 
september 2022 (ontvangen 07-09-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2022-078502, C. Verolmelaan 160-166, verklaring van geen bezwaar 

voor het organiseren van magazijnverkoop van 28 september t/m 1 ok-
tober 2022 (verzonden 07-09-2022);

• 2022-084731, achter Felix Timmermanslaan, verklaring van geen be-
zwaar voor het organiseren van een buurtfeest op 24 september 2022 
(verzonden 12-09-2022);

• 2022-087158, Spotvogel, verklaring van geen bezwaar voor het orga-
niseren van een buurtbarbecue op 24 september 2022 (verzonden 14-
09-2022);

• 2022-090390, Admiraal van Ghentlaan, verklaring van geen bezwaar 
voor het organiseren van een buurtbarbecue op 24 september 2022 
(verzonden 14-09-2022).

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
MELDING MOBIEL PUINBREKEN - 
KONINGIN MÁXIMALAAN 44 T/M 76, DE KWAKEL
Mobiel puinbreken, melding ontvangen. De Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit mobiel bre-
ken bouw- en sloopaval heeft ontvangen. De melding betreft de inzet van 
een mobiele puinbreker voor het breken van 2000 ton steenachtig puin in 
de periode van 29 september 2022 tot 29 december 2022, gedurende een 
maximaal vijftal breekdagen.
Melder: Kok Lexmond B.V.
Ontvangstdatum melding: 8 september 2022
Zaaknummer: 11489134
Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt 
dan contact met u opgenomen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, 
waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren toe-
genomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende ja-
ren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu en in de 
toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk in de re-
gio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlengen van 
de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn: de 
Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en 
sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de gemeentepagina 
houden wij u samen met de projectorganisatie op de hoogte aanleg van 
tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en werkzaamheden) over het project 
vindt u terug op www.uithoornlijn.nl.

Iedere maand delen we een overzicht van werkzaamheden die voor de 
komende periode op de planning staan. Sinds half augustus werkt aan-
nemer Dura Vermeer op diverse plekken aan de aanleg van de tram-
baan. De busbaan (Boerlagelaan-Spoorhuis) is in de afrondende fase, 
begin oktober rijden er weer bussen op dit deel van de busbaan. Op de 
spoordijk en nabij de Faunalaan zijn de werkzaamheden recent gestart, 
rond het opstelterrein gaan de werkzaamheden ook komende maand 
verder. Ook rond het busstation vinden werkzaamheden plaats. Wat ge-
beurt er in september? 

Opstelterrein en omgeving N201
Op het opstelterrein wordt al een aantal maanden gewerkt aan de fun-
dering van een hal (voor klein onderhoud en het wassen van trams) en 
de bescherming van de gasleiding. In september wordt de wapening ge-
vlochten, om vervolgens beton te storten. Ook kabels en leidingen op 
het opstelterrein en rond het toekomstige viaduct over de N201 worden 
aangelegd. In het najaar worden de eerste liggers voor het viaduct ge-
plaatst, de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. De projectorga-
nisatie verwacht weinig hinder voor de omgeving in dit gebied.

Spoordijk
Half augustus startten de werkzaamheden op de spoordijk. Daar legt 
Dura Vermeer tot de zomer van 2023 de nieuwe trambaan aan, ook 
tramhalte Aan de Zoom wordt aangelegd. In september worden nieu-

WERKZAAMHEDEN IN SEPTEMBER 2022




