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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.

Zoveel mogelijk op afspraak

Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.
Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak;
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Sociaal loket

We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voorlopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het
gemeentehuis zijn nu gesloten. Ook het loket Informatie- en Adviespunt
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag.

Financieel café

In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via:
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu.

Gemeentewerf en scheidingsdepot

ma., wo., vr., za.
09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

Makkelijk Melden App

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

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

Lezing Week tegen de
Eenzaamheid
Ieder mens voelt zich wel eens
eenzaam, maar wanneer dit grotere vormen gaat aannemen en
langdurig aanwezig is, ontstaat
er een probleem waar veel mensen lastig vanaf komen. Daarom
is het belangrijk dat ook vrijwilligers handvatten krijgen om met
dit onderwerp om te gaan. Het
Steunpunt Vrijwilligers Uithoorn
en de Ronde Venen organiseert
daarom een lezing over dit thema.
De lezing vindt plaats op maandagavond 19 oktober om 19.30 in

Uithoorn. Deelname is kosteloos.
Helaas is er vanwege corona
maar plek voor maximaal 12 mensen. Aanmelden kan door een
mail te sturen aan: s.ridderhof@
stdb.nl. Meer informatie over de
lezing is te vinden op www.steunpuntvrijwilligerswerk.info/

Vanaf dinsdag 29 september om
18.00 uur gelden nieuwe landelijke maatregelen tegen het coronavirus. De afgekondigde regels duren tenminste 3 weken. Het aantal besmettingen in de regio Amsterdam-Amstelland, waaronder
de gemeente Uithoorn valt, verdubbelt bijna wekelijks. De veiligheidsregio werkte gisteren, dinsdag, aan de nieuwe noodverordening die ook op de website van
de gemeente Uithoorn wordt gepubliceerd. We vragen u dringend sociale contacten de komende weken drastisch te beperken om zo het virus onder controle te brengen. Dringend advies is
het dragen van mondkapjes in publiek toegankelijke binnenruimten, bijvoorbeeld in supermarkten
en andere winkels, bibliotheek en
gemeentehuis.
Nieuwe regels binnen
• Werk thuis, tenzij het niet anders kan.
• Ontvang thuis maximaal 3
gasten. Kinderen tot en met 12
jaar tellen niet mee.
• U mag met een groep van 4
mensen samen afspreken.
Bijvoorbeeld in een bioscoop
of restaurant. Kinderen tot en
met 12 jaar tellen niet mee.
• In een ruimte binnen mogen
maximaal 30 mensen samen
zijn. Kinderen tellen mee voor
dit aantal.
• Om 22.00 uur sluiten de cafés
en restaurants. U moet dan
weg zijn. Tot 21.00 uur kunt u
naar binnen. U geeft dan uw

•
•
•
•
•

naam en telefoonnummer op.
Wordt iemand ziek die in het
restaurant of café is geweest?
Dan belt de GGD u op.
Sportkantines zijn dicht.
U moet reserveren voor bezoek aan een museum of bibliotheek.
Winkels laten alleen klanten
toe als er genoeg ruimte is.
In de supermarkten komen er
speciale winkeltijden voor ouderen en zieken .
Mensen met een contactberoep, zoals kappers, moeten
klanten registeren.

Nieuwe regels buiten
• Alle sportwedstrijden worden
gespeeld zonder publiek. Ook
bij de training mogen mensen
niet komen kijken.
• In de buitenlucht komen maximaal 40 mensen op 1 plek samen. Kinderen tellen mee bij
dit aantal. Mensen houden 1,5
meter afstand en lopen niet
rond op die plek.
• Musea en dierenparken laten
beperkt mensen toe. U moet
reserveren en dan hoort u van
hoe laat tot hoe laat u mag komen.

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.
- Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam
www.ggd.amsterdam.nl
- Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
- U kunt u laten testen op corona, bel 0800-1202
voor een afspraak met de GGD.

Meer informatie
Kijk voor uitzonderingen op de
website van de rijksoverheid,
www.rijksoverheid.nl/corona. Op
de website van de gemeente Uithoorn worden ook de specifieke aanvullingen voor deze regio
gepubliceerd, www.uithoorn.nl/
coronavirus.

Tozo 3 per 1 oktober
van kracht

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen ondernemers met ﬁnanciële problemen door de coronacrisis zich
aanmelden voor de Tozo 3-regeling. De regeling loopt tot 1 juli 2021. Tozo 2, die per 1 oktober
aﬂoopt, werd vooral aangevraagd
door zelfstandigen in de evenementenbranche, horeca en taxibranche. Eerder maakten ook
veel kappers, schoonheidsspecialisten, sportinstructeurs en winkeliers gebruik van de Tozo 1-regeling.
Wethouder Hazen (Economische
Zaken): “De aantallen zijn de afgelopen tijd teruggelopen. We

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het
coronavirus

zijn blij dat de ondernemers zich
blijkbaar weten te herstellen zonder extra ﬁnanciële steun. De gemeente heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om de aanvragen snel te verwerken. Dat is op
zich goed nieuws. Maar de laatste ontwikkelingen in het land en
in de regio zijn zorgwekkend. We
zijn blij dat we de ondernemers in
Uithoorn en De Kwakel kunnen
blijven ondersteunen.”

Bladkorven
In de week van 12 oktober worden er weer bladkorven in de
gemeente geplaatst. U kunt uw
bladafval gratis kwijt op veel plekken bij u in de buurt. Wij maken
regelmatig de korven leeg. Ook
vegen we regelmatig de straten in
de periode van bladval. De bladkorven halen we weer weg zodra
het blad van de bomen is.

Alleen bladeren in bladkorf
In de bladkorven doet u alleen
bladeren. U mag er geen zakken,
takken, snoeiafval, hout of ander
groen in kwijt. Dit levert namelijk
problemen op bij het opruimen
van het bladafval. Als we bij het legen van de korven merken dat er
toch ander tuinafval in de bladkorven zit, dan halen we deze bladBlijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Hier vindt u korf weg. Heeft u snoeiafval, takken of ander tuinafval? Die kunt u
meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.
gratis kwijt bij het scheidingsdepot
of in onze tuingroendepots. Zie
Van vrijdag 25 september tot en met donderdag 22 oktober vinden
uithoorn.nl/afval voor openingstijwerkzaamheden plaats aan de Vuurlijn Oost.
den scheidingsdepot en locaties
Rioolwerkzaamheden en het ophogen van de straten op Grift,
van de tuingroendepots.
Grebbe en Gaastmeer vanaf maandag 28 september.
Informatie en aanvragen
Voor meer informatie en het aanvraagformulier Tozo 3 kunt u terecht op uithoorn.nl/tozo.

Werk in uitvoering

Bladkorf tussentijds vol?
Is de bladkorf in uw buurt vol en
wilt u dat de gemeente deze tussentijds leegt? Neem dan contact
met ons op via telefoonnummer
(0297) 513 111.
Blad als tuinbemesting
Blad wordt vaak gezien als afval
dat uit de tuin verwijderd moet
worden. Op het gazon of in de
vijver is dat ook het geval, maar
blad tussen de beplanting is een
prima grondbedekking. Een laag
van maximaal 10 centimeter blad
is uitstekend geschikt om vaste
planten te beschermen tegen de
vorst en het tegengaan van onkruid.
Ook is het een goede leefomgeving voor onder andere wormen,
vogels en egels. Zelf verwijderen we regelmatig het overtollig
blad van wegdek en gras maar
níet overal om zo een steentje bij
te dragen aan een gezonde en
evenwichtige natuur.

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 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 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.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 maatregelen. 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
• 2020-082387 Anjerlaan 1, het plaatsen van een warmtepomp op het
dak van de school de Zon (ontvangen 14-09-20200;
• 2020-084011 Noorddammerweg 1c, het aanbouwen van een serre (ontvangen 19-09-2020).
Uithoorn
• 2020-081518 Weegbree 64, het plaatsen van dakkapellen voorzijde
woning (ontvangen 10-09-2020);

•
•
•
•
•
•
•
•

2020-082386 Pastoor J. van Dijklaan 71, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 14-09-2020);
2020-083990 Amsteldijk-Noord 26, het plaatsen van zonnecollectoren
en het vervangen van een kozijn. (ontvangen 16-09-2020);
2020-083993 Wiegerbruinlaan lichtmast nr. 24, het plaatsen van lichtmastreclame (ontvangen 17-09-2020);
2020-083999 Vuurlijn 30, het plaatsen van een terrasoverkapping (ontvangen 17-09-2020);
2020-084939 Ebro 96, het plaatsen van een tuinhuis/blokhut (ontvangen 20-09-2020);
2020-084943 Amsteldijk-Noord 95, het plaatsen van een aanlegsteiger
(ontvangen 21-09-2020);
2020-084948 Randweg 99, het plaatsen van nieuwe kozijnen (ontvangen 21-09-2020);
2020-084959 Vuurlijn 13, het bouwen van een nieuwe woning (ontvangen 22-09-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-051531, Amsteldijk-Noord 35, het plaatsen van nieuwe gevels en
inrichting t.b.v. short-stay appartementen (ingetrokken, verzonden 1509-2020);
• 2020-068881, nabij Aalberselaan 10, het oprichten van een bouwplaats
(vergunningsvrij, verzonden 17-09-2020).
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
• 2020-048024, C. Verolmelaan 200, het afwijken van het bestemmingsplan voor het geven van ﬁtness op maat (buiten behandeling, verzonden 17-09-2020).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
Uithoorn
• 2020-065481, Grevelingen 19, het aanleggen van een steiger (verzonden 10 september 2020).

WWW.UITHOORN.NL

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
• 2020-051536, Boterdijk 78, het bouwen van een nieuwe schuur (verzonden 23-09-2020);
• 2020-057405, Jaagpad 18 C, het plaatsen van een steiger (verzonden
23-09-2020);
• 2020-055288, Jaagpad 18 A, het plaatsen van een steiger (verzonden
23-09-2020).
Uithoorn
• 2020-065327, Marijnenlaan 12, het tijdelijk gebruiken gedurende 12
maanden van een kamer voor B&B (verzonden 14-09-2020);
• 2020-056511, Boterdijk 34, het afwijken van het bestemmingsplan voor
het tijdelijk gebruiken van de schuur als woning tijdens renovatie hoofdwoning gedurende maximaal 1,5 jaar tot uiterlijk 22 maart 2022 (verzonden 23-09-2020);
• 2020-056501, Boterdijk 34, het vergroten van de woning en realiseren
van een aanbouw aan de zijgevel van de woning (verzonden 23-092020);
• 2020-054172, Tesselschadelaan 74, het plaatsen van dakkapellen aan
de voor- en achterzijde van de woning (verzonden 22-09-2020).
• 2020-073266, Tesselschadelaan 23, voor het realiseren van een doorbraak in de woning (verzonden 22-09-2020);
• 2020-075077, P.C.Hooftlaan 1, het realiseren van een tuinhuis met
overkapping en het plaatsen van een erfafscheiding rondom de woning
(verzonden 24-09-2020).
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Uithoorn
• 2020-083400 Grevelingen 40, het restaureren van de Genieloods, (ontvangen 17-09-2020);
• 2020-084581 project Aalberselaan, het creëren van een bouwplaats.
(ontvangen 18-09-2020);
• 2020-084590 Vogellaan 112, het plaatsen van een hoogwerker voor
dak werkzaamheden. (ontvangen 21-09-2020);
• 2020-084066 Willem Alexander Poort thv huisnummer 74, het plaatsen
van een provisorium. (ontvangen 22-09-2020).

