
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

WWW.UITHOORN.NL

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

De gemeente aangesloten is 
bij het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur? Het fonds maakt het 
mogelijk dat kinderen en jon-
geren (0-18 jaar) wiens ouders 
het niet breed hebben toch 
lid kunnen worden van een 
(sport) vereniging. Een inter-
mediair kan een aanvraag voor 
een kind doen. Dit is een tus-
senpersoon die het gezin kent. 

Denk aan jongerenwerkers, 
juf/meester, een ouder- en 
kindadviseur, huisarts of een 
consulent schuldhulpverlener 
van de gemeente. Meer in-
formatie op www.jeugdfonds-
sportencultuur.nl of www.uit-
hoorn.nl/laatgeengeldliggen. 
Of bel met het Sociaal Loket. 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 10.30 uur: (0297) 513111.

Concept ‘Over de Streep’ 
komt naar Uithoorn
Lijkt het u leuk om op een bijzon-
dere manier dorpsgenoten te le-
ren kennen? De gemeente houdt 
op zaterdag 5 november de acti-
viteit ver de treep . ethouder 
José de Robles leidt de middag en 
stelt aan de deelnemers verschil-
lende vragen. Als de vraag voor 
de deelnemer van toepassing is 
dan stapt hij of ij over de streep . 
De wethouder legt uit: “Dat kun-
nen vragen ijn over hobb s, 
vriendschappen, sport, werk. En 
je stapt alléén over de streep als je 
dat zelf wilt. We hebben nog deel-
nemers nodig, dus doe je mee?”

Aanmelden:
Aanmelden kan door de QR-code 
te scannen of via www.uithoorn.
nl/overdestreep

Achtergrondinformatie
Doelen van Over de Streep zijn 
onder andere kennismaken met 
andere inwoners (en elkaar dus 
beter leren kennen), het doorbre-
ken van bubbels en bewustwor-
ding van je eigen gedrag en filters. 
Vaak leef je in je eigen bubbel. Je 
hebt je vriendenkring, familie en 
spreekt ollega s n soms is er 
goed contact tussen buren. Maar 
daar houdt het vaak wel een beet-
je op. Op deze manier kunnen in-
woners op een laagdrempelige 
manier met elkaar kennis maken. 
Ook mensen die een hele andere 
achtergrond hebben.

De Uithoornse versie Over de 
Streep is op zaterdag 5 novem-
ber in De Kuyper, Kuyperlaan 50 
in Uithoorn. Van 14.00 tot onge-
veer 16.00 uur.

Aanmelden ‘Over de Streep’ is 
vanaf nu mogelijk 

De gemeente Uithoorn organi-
seert dit jaar de lokale veteranen-
dag op maandag 10 oktober. Dit 
keer is er gekozen voor een an-
der programma dan de vetera-
nen gewend zijn. Zo zijn bijvoor-
beeld ook inwoners welkom om 
bij het muzikale gedeelte aanwe-
zig te zijn.
Verder is er gekozen voor een an-
dere locatie. In de voorgaande ja-
ren werden alle veteranen ver-
welkomd op het gemeentehuis. 
Dit keer is de locatie de Praktijk-
school aan het Legmeerplein 55 
in Uithoorn. De leerlingen verzor-
gen voor de veteranen een maal-
tijd. Na het eten is het tijd voor een 
muzikaal optreden. De gemeente 
nodigt voor dit gedeelte ook de in-

woners uit. Burgemeester Pieter 
Heiliegers is namens de gemeen-
te aanwezig. 
Wie het leuk lijkt, kan zonder aan-
melding op maandag 10 oktober 
langskomen. De inloop voor inwo-
ners begint om 19.15 uur. Het op-
treden start om 19.30 uur. Daar-
na is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van 
een drankje.

Ook inwoners welkom op 
lokale veteranendag

Op 16 januari 2023 verandert het 
zoeken naar een sociale huurwo-
ning. Er wordt dan gewerkt met 
punten. Iedereen die ingeschre-
ven staat bij WoningNet Stads-
regio Amsterdam en Woonmatch 
Waterland krijgt hiermee te ma-
ken. Met dit nieuwe systeem kun-
nen woningzoekenden zelf pun-
ten op- en afbouwen. Woningzoe-
kenden die per maand vier keer 
of meer op een woning reageren 
bouwen punten op. En dat biedt 
kansen. Vooral voor mensen die 
dringend op zoek zijn naar een 
woning, maar niet of bijna geen 
inschrijftijd hebben. 
Er zijn ook extra punten voor 
mensen die dringend op zoek zijn 

naar een woning. Als extra steun 
in de rug. Dat zijn situatiepunten. 
Deze worden toegekend als een 
woningzoekende uit elkaar gaat 
en kinderen heeft. Of met het ge-
zin bij iemand inwoont. Situatie-
punten zijn er ook voor pleegjon-
geren en jongeren met een Wmo-
ondersteuning.
De nieuwe regels hebben ook ge-
volgen voor woningzoekenden 
die juist niet reageren op wonin-
gen, afspraken niet nakomen of 
een woning weigeren. Zij kunnen 
punten kwijtraken. 
Wilt u meer weten over de nieuwe 
regels en de op- en afbouw van 
punten? Kijkt u dan op www.soci-
alehuurwoningoeken.nl 

Nieuwe regels zoeken 
sociale huurwoning

Vanaf begin oktober is er begon-
nen met de werkzaamheden aan 
de volgende fase (C). De op één na 
laatste fase. Inmiddels is de Prin-
ses Irenebrug geopend voor al het 
verkeer. Let op, bij deze nieuwe 
werkzaamheden vinden er ande-
re afsluitingen en omleidingsroutes 
plaats. De Prinses Irenelaan/Tha-
merlaan/Prinses Christinalaan in-
clusief de kruising met de Thamer-
laan worden in delen afgesloten. 

ok rijden in de e periode auto s 
tegen het verkeer in die op de Tha-
merlaan, Prins Bernhardlaan, Prins 

Hendriklaan en Oranjelaan moeten 
zijn. Dit wordt voor de verschillen-
de fases per deel met borden aan-
gegeven. Verder worden er ook alle 
bomen in de middenbermen op de 
Laan van Meerwijk, Koningin Máxi-
malaan en Thamerlaan aangeplant. 
Ook komt er op verschillende plek-
ken beplanting. En in de bermen 
worden bollen geplant die vanaf het 
voorjaar zorgen voor kleurrijke en 
bloemrijke bermen. Uitgebreide in-
formatie over fase C kunt u lezen 
via www.uithoorn.nl oekterm ver-
keersplan . 

Prinses Irenebrug is weer 
open voor verkeer

Vloerverwarming aanleggen, een 
hologram maken en graven met 
een graafmachine; op de Tech-
niek Driedaagse bruist het van de 
techniek. Drie dagen lang krijgen 
bijna 4000 leerlingen technische 
workshops onder leiding van lo-
kale technici en vele vrijwilligers. 

e hniek is leuk , roept een leer-
ling uit groep 7 enthousiast.

De Techniek Driedaagse is een 
techniekfestijn voor leerlingen 
van de groepen 7, 8 en de brug-
klas uit de gemeenten De Ronde 
Venen, Aalsmeer, Nieuwkoop en 
Uithoorn. Wie deze week binnen-
stapt in de hal van Van Vliet Con-
tainers aan de Rietwijkeroordweg 
in Aalsmeer, kijkt zijn ogen uit. 

Verspreid over acht verschillen-
de branchehoeken zijn leerlingen 
aan het werk. 

Imago
Dit evenement draagt zeker bij 
aan het verbeteren van het ima-
go van technische sector. Op de 
Techniek Driedaagse zien en er-
varen leerlingen dat techniek 
heel innovatief is. Zo zijn er leer-
lingen bezig met het maken van 
een hologram of een deepfake-vi-
deo. Dit is bi ar , stelt n van 
de leerlingen van de Vuurvogel 
uit Uithoorn verbaasd als hij zijn 
eigen gezicht geprojecteerd ziet 
op dat van een bekende acteur. 
“Hoe kan zoiets? Dit is echt inte-
ressant

Bruisende jubileumeditie 
Techniek Driedaagse!

Lokale betrokkenheid
Alle workshops van de Techniek 
Driedaagse worden gegeven 
door lokale technici, met onder-
steuning van vele vrijwilligers. Da-
gelijks zijn er meer dan 200 men-
sen betrokken. “Dit geeft aan dat 
techniek echt bruist! Niet alleen is 
dit heel leuk en leerzaam voor on-
ze schoolkinderen, maar je ziet 
ook hoe betrokken iedereen is bij 
dit evenement. Daar kunnen we 
echt trots op zijn,” geeft wethou-
der Jan Hazen aan. 

Grote belangstelling
Op de Open Avond kwam een re-
cordaantal van bijna 2000 ouders 
met kinderen en andere geïnte-
resseerden een kijkje nemen op 
de Techniek Driedaagse. Project-
leider Karin Wateler van Technet 
Amstel & Venen is erg blij met de-
ze grote belangstelling. “Omdat 

ouders een belangrijke rol spelen 
bij de keuze voor de opleiding van 
hun kind is het belangrijk dat ook 
zij ervaren hoe divers techniek is, 
welke kansen er liggen en hoe blij 
hun kinderen hiervan worden.” 

Kijk voor meer informatie op: 
www.technetamstelenvenen.nl
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Spoordijk
Op en rond de spoordijk zijn er volop werkzaamheden. Zo startte in 
september het aanbrengen van damwanden in de bocht, rond 7 ok-
tober is dit klaar. In de loop van oktober wordt gestart met de fundatie 
voor de geluidschermen in de bocht. Op de spoordijk tussen de Rand-
weg en de Aan de Zoom vinden in oktober voornamelijk grondwerk en 
kabel- en leidingwerkzaamheden plaats. Daarnaast wordt de kruising 
Faunalaan-Aan de Zoom opnieuw ingericht: vanaf vrijdagavond 7 ok-
tober rijden bewoners van Buitendijks via de Faunalaan van en naar 
hun woning.

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-
notifi atie als er een nieuwsberi ht vers hijnt 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. 

Viaduct Zijdelweg
Omdat het huidige viaduct over de busbaan niet hoog genoeg is voor 
de toekomstige tram, wordt het viaduct aangepast. In twee fases wordt 
het bestaande dek over de busbaan verwijderd en een nieuw dek aan-
gebracht. Dit nieuwe dek is dunner maar steviger dan het huidige dek, 
waardoor er meer ruimte ontstaat onder het viaduct. Om werkruimte te 
creëren, wordt verkeer via een tijdelijke weg – een zogenaamde slinger 
- om het werkterrein heengeleid. Om deze nieuwe verkeerssituatie aan 
te leggen, is de Zijdelweg in de week van 3-7 oktober en in het week-
end van 14-1  oktober s na hts afgesloten. r geldt een omleiding via 
de Wiegerbruinlaan, de Boerlagelaan en de Prinses Christinalaan. Een 
uitgebreidere toelichting op deze werkzaamheden en de tijdelijke ver-
keerssituatie is te vinden op www.uithoornlijn.nl. Omdat de verkeers-
situatie in de komende weken een aantal keer wijzigt, wordt u geadvi-
seerd de gele borden ter plaatse te volgen. 

Omgeving busstation en busbaan Boerlagelaan-Spoorhuis
Sinds 3 oktober rijden er weer bussen over de busbaan tussen de Boer-
lagelaan en het Spoorhuis. Hoewel de gecombineerde tram-/busbaan 
gereed is, vinden er nog wel verschillende werkzaamheden plaats 
naast de busbaan. Op en rond halte Uithoorn Centrum vinden werk-
zaamheden plaats en daarnaast bouwt Dura Vermeer verder aan de 
stroomvoorzieningsgebouwen (gelijkrichterstations) bij de Amsterdam-
seweg en de Boerlagelaan. Op het busstation worden de eerste voor-
bereidingen voor de bouw van de tramhalte getroffen: er worden in ok-
tober kabels en leidingen aangelegd.

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 i le mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https // oek.offi ielebekendmakingen.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 
openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in 
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van 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. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatrege-
len nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het Klant-
ContactCentrum 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, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ie-
dereen binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendma-
kingstekst een inspraakreactie sturen aan het college van burge-
meester 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 bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
voorlopige voor iening  worden 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 ver-
gunning, kan een voorlopige voor iening  worden aangevraagd. n 
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betref-
fende publicatie.
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 
bestuursrecht van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt ver-
meld bij de betreffende publicatie. Voor de behandeling van uw be-
roepss hrift brengt de re htbank griffi ekosten in rekening. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gel-
den en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw be-
roepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te 
zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een voorlopige voor iening  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). Bij welke 
rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een ver-
zoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/be-
roepsschrift, 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 verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi ielebekendmakin-
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-
vi e. U wordt dat automatis h ge nformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-095133, Bezworen Kerf 25, het omzetten van een bedrijfswoning 

naar een plattelandswoning (ontvangen 22-09-2022);
• 2022-095136, Het lange Eind 26, het omzetten van een bedrijfswoning 

naar een plattelandswoning (ontvangen 22-09-2022);
• 2022-095141, Vuurlijn Oost. Het verbeteren van het dijklichaam (ont-

vangen 22-09-2022);
• 2022-095753, Boterdijk 31, het verbouwen van het woonhuis (ontvan-

gen 23-09-2022).
Uithoorn
• 2022-094652, Couperuslaan 12, het plaatsen van dakkapellen (ontvan-

gen 21-09-2022);
• 2022-095123, Koningin Máximalaan mastnummer 389-05. Het plaat-

sen van lichtmastreclame (ontvangen 21-09-2022).

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
• 2022-079844, Het Korte Eind 1-29, het vergroten van het tuinhuisje 

(verzonden 28-09-2022).
Uithoorn
• 2022-079488, Schans 15, het plaatsen van dakkapellen, gevelwijziging 

en realiseren van een dakterras (verzonden 28-09-2022).

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.
De Kwakel
• 2022-076478, Graslaan 5, het bouwen van een garage voorzijde wo-

ning (verzonden 16-09-2022);
• 2022-076498, Graslaan 7, het plaatsen van een garage voorzijde wo-

ning (verzonden 16-09-2022).
Uithoorn
• 2022-066132, Koningin Máximalaan 44, het nieuwbouwen van politie-

bureau Aalsmeer-Uithoorn (verzonden 19-09-2022);
• 2022-081857, Burgemeester Letschertlaan 23, het doorbreken van een 

muur en het gebruiken van de garage als verblijfsruimte (verzonden 20-
09-2022);

• 2022-079481, J.N. Wagenaarweg 1, het realiseren van een in-/uitweg 
met parkeervakken (verzonden 21-09-2022);

• 2022-080258, Reigersbek 2, het plaatsen van een kozijn en verwijde-
ren van een garagedeur (verzonden 22-09-2022);

• 2022-090403, Koekoek 36, het parkeren in de voortuin (verzonden 26-
09-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-091728, Bromelialaan 18, het organiseren van een buurt BBQ op 

15 september 2022 (ontvangen 12-09-2022);
• 2022-093790, Dwarsweg 12, het omzetten bedrijfswoning naar platte-

landswoning (ontvangen 16-09-2022);
• 2022-093730, Kerklaan voor het dorpshuis de Quakel, het plaatsen van 

een museumwagen op 8 oktober 2022 (ontvangen 19-09-2022);
• 2022-095242, De Kwakel diverse locaties, het aanvragen van een eve-

nementvergunning voor de Bokkentocht op 22 oktober 2022 (ontvan-
gen 22-09-2022);

• 2022-096372, Kerklaan 10, het plaatsen van materiaalwagens en een 
mobiele amera rane voor fi lmopname van 1 t/m 4 oktober 2022 (ont-
vangen 27-9-2022);

• 2022-09 084, Kerklaan 10, het aanvragen van een fi lmvergunning voor 
1 t/m 4 oktober 2022 (ontvangen 26-09-2022).

Uithoorn
• 2022-091888, Arthur van Schendellaan 46, het aanvragen vaneen ex-

ploitatievergunning (ontvangen 12-09-2022);
• 2022-092260, Knautia, het plaatsen van een afvalcontainer voor het 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amster-
dam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren 
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komen-
de jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu 
en in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk 
in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlen-
gen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uit-
hoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouw-
baarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de ge-
meentepagina houden wij u samen met de projectorganisatie op de 
hoogte aanleg van tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en werkzaamhe-
den) 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. Maandag 3 oktober is be-
gonnen met een nieuwe fase van het project: op de gecombineerde 
bus-/trambaan tussen de Boerlagelaan en halte Uithoorn Centrum rij-
den sinds die dag weer bussen. Tussen de Faunalaan en het busstati-
on geldt sinds 3 oktober een omleiding voor busverkeer: tot de zomer 
van 2023 wordt dit gedeelte van de busbaan omgebouwd tot gecombi-
neerde bus-/trambaan. Op de spoordijk en rond het opstelterrein zijn de 
werkzaamheden ook volop bezig. Een overzicht van noord naar zuid. 

Opstelterrein en omgeving N201
Op het opstelterrein wordt al een paar maanden gewerkt aan de inrich-
ting van het nieuwe opstelterrein en de bouw van een nieuwe hal voor 
klein onderhoud en het wassen van trams. Ook komt er een stroom-
voorzieningsgebouw, de bouw hiervan startte al eerder. In oktober 
gaan de werkzaamheden aan de hal en het stroomvoorzieningsge-
bouw verder met het vlechten van de wapening en het storten van be-
ton. Daarnaast wordt in oktober de onderbaan voor de trambaan aan-
gebracht met ballast en worden bovenleidingsmasten geplaatst.

Het viaduct Zijdelweg over de bestaande busbaan, 
met op de achtergrond het busstation.

De nieuwe route van en naar Buitendijks richting de Faunalaan.

WERKZAAMHEDEN IN OKTOBER 2022

Een deel van de wapening voor de hal is al gereed.

Busbaan Faunalaan-busstation 
Maandag 3 oktober zijn de werkzaamheden begonnen op de busbaan 
tussen de Faunalaan en het busstation. Tot juni 2023 bouwt Dura Ver-
meer de bestaande busbaan om tot een gecombineerde baan waar 
zowel bussen als trams rijden. Dura Vermeer start deze maand met 
het wegfrezen van het bestaande asfalt op de busbaan. Bussen rijden 
sinds 3 oktober via een omleiding over de Koningin Máximalaan.

Reizigers die eerder gebruik maakten van de bushaltes Burgemees-
ter Kootlaan:
• maken - richting Aalsmeer - sinds 3 oktober gebruik van de nieuwe 

bushalte Faunalaan;
• maken - richting het busstation - sinds 3 oktober tot juni 2023 ge-

bruik van de halte Gezondheidscentrum, bij de rotonde richting Bui-
tenhof.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
vernieuwen van daken van 12 september t/m 28 oktober 2022 (ontvan-
gen 13-09-2022); 

• 2022-092320, Thamerweg 63, het plaatsen van bouwmateriaal van 19
september t/m 7 oktober 2022 (ontvangen 13-09-2022);

• 2022-093785, Ter Braaklaan 23, het plaatsen van een warmtepomp
(ontvangen 18-09-2022);

• 2022-093882, Uithoornlijn, aanvulling op ontheffing geluidshinder 4 t/m
7 oktober 2022 (ontvangen 19-09-2022);

• 2022-095074, Uithoorn en De Kwakel, aanvraag vergunning intocht
Sinterklaas 12 november 2022 (ontvangen 22-09-2022);

• 2022-095882, Uithoorn en De Kwakel, aanvraag vergunning uitzwaai-
en Sinterklaas op 6 december 2022 (ontvangen 26-09-2022);

• 2022-094704, Busstation Uithoorn nabij Boerlagelaan, het plaatsen van 
een koffiestand op 3 oktober 2022 (ontvangen 21-09-2022);

• 2022-093882, Zijdelweg UHL-109, aanvraag ontheffing geluidshinder
van 4 t/m 7 oktober 2022 (ontvangen 19-09-2022);

• 2022-094222, Wilhelminakade 161, het aanvragen van een vergunning 
voor een buurt-bbq op 21 september 2022 (ontvangen 20-09-2022);

• 2022-096478, Leopoldlaan 29, het plaatsen van een afvalcontainer van 
27 september t/m 6 oktober 2022 (ontvangen 27-09-22);

• 2022-097070, Weegbree 55, het aanvragen van een artikel 35 alco-
holwetvergunning toneelgroep Maskerade van 21 t/m 22 oktober 2022
(ontvangen 28-09-2022).

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
• 2022-093549, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te ge-

ven aan: “Qua Kunst & Ambacht De Kwakel” van 17 t/m 31 oktober 2022 
(verzonden 29-09-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
• 2022-091728, Bromelialaan, verklaring van geen bezwaar voor het or-

ganiseren van een buurtbarbecue op donderdag 15 september 2022
(verzonden 20-09-2022).

TER INZAGE
• Ontwerpbestemmingsplan Dwarsweg 15, De Kwakel. Inzageperiode

van 5 oktober 2022 tot en met 16 november 2022. Inlichtingen bij. A.
Stevens, Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.

• Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Pastoor J. Dijklaan. Inzagepe-
riode inspraak van donderdag 6 oktober 2022 t/m woensdag 19 oktober 
2022. Inlichtingen bij. J. Dos Santos, Afdeling wonen en Werken (0297) 
513 111.

• Ontwerpbesluit - Anthony Fokkerweg 26, Uithoorn. Inzageperiode van
5 oktober 2022 tot en met 16 november 2022. Inlichtingen bij de Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
DWARSWEG 15, DE KWAKEL
Toelichting
Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is herinrichting van 
het bedrijf Hilverdaflorist dat is gevestigd aan de Dwarsweg 15 te De Kwa-
kel. De bedrijfsvoering is nu verspreid over twee locaties, namelijk Dwars-
weg 15 en Achterweg 62, De Kwakel. Na een herinrichting wordt de be-
drijfsvoering geconcentreerd op het perceel aan de Dwarsweg 15 te De 
Kwakel. Naast de herinrichting is ook sprake van een uitbreiding van de 
bedrijfsruimte. In dit gedeelte zal alle uitgaande goederenstroom plaats-
vinden, met extra docks met laad- en loskuil. In de nieuwe bedrijfsruimte 
zal een verdiepingsvloer worden gerealiseerd en worden, naast de verwer-
kingsruimte met opslag en koelcel, ook laboratoria, kantoren en presenta-
tieruimte gerealiseerd. De laboratoria worden gebruikt voor de benodigde 
R&D activiteiten van het bedrijf. De presentatieruimte is geschikt om aan 
een breed publiek te laten zien wat het bedrijf doet. Ook wordt extra water-
opslag in waterbassins mogelijk met het nieuwe plan. Het plangebied wordt 
aan de noordwestzijde begrensd door de Hoofdweg, aan de noordoostzij-
de begrensd door agrarisch glastuinbouwgebied, aan de zuidoostzijde be-
grensd door de Achterweg en aan de zuidwestzijde door de Dwarsweg. 
Zienswijze
Het bestemmingsplan Dwarsweg 15, De Kwakel ligt in het kader van de 
zienswijzeprocedure van 5 oktober 2022 tot en met 16 november 2022 ter 
inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk 
informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerp bestem-
mingsplan is, met ingang van woensdag 5 oktober 2022, digitaal te raad-
plegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen deze termijn kan een ieder 
een zienswijze zenden aan het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
Verdere procedure
Na verwerking van de zienswijzen legt het college van burgemeester en 
wethouders het bestemmingplan voor aan de gemeenteraad ter vaststel-
ling, in de gemeenteraadsvergadering van 22 december 2022. In De Nieu-
we Meerbode en op www.ruimtelijkeplannen.nl wordt bekend gemaakt 
wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld. Binnen zes weken na publi-
catie is het voor belanghebbenden mogelijk om beroep aan te tekenen bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. Tevens kan een belang-
hebbende die beroep heeft aangetekend vanaf dat moment schorsing van 
het bestemmingsplan aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak Raad van State.

INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
PASTOOR J. DIJKLAAN
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan betreft het initia-
tief om het perceel Boterdijk 177 op te splitsen en op het af te splitsen deel, 
gelegen aan de Pastoor J. van Dijklaan, een nieuwe vrijstaande woning te 

realiseren. Het initiatief is niet passend binnen het vigerende bestemmings-
plan. Om het initiatief juridisch planologisch mogelijk te maken, is een her-
ziening van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Pastoor J. Dijklaan ligt in het kader van 
de inspraakprocedure van donderdag 6 oktober 2022 t/m woensdag 19 ok-
tober 2022 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in 
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het 
voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zen-
den aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420
AA Uithoorn). 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. Ie-
dereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de ge-
meenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over
de vaststelling van het bestemmingsplan. In De Nieuwe Meerbode, de
Staatscourant, het Gemeenteblad en op de website wordt bekend gemaakt 
wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden ingediend.

ONTWERPBESLUIT - ANTHONY FOKKERWEG 26, UITHOORN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerp-
beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wa-
bo) ter inzage heeft gelegd. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen 
tot het toevoegen van voorschriften aan de omgevingsvergunning van 12
november 2015 (kenmerk 65397). Het onbemande tankstation zal worden 
uitgebreid met een AdBlue opslag- en afleverinstallatie.
Locatie: Anthony Fokkerweg 26, Uithoorn
Aanvrager: AVIA XPress Uithoorn - SO-Retail B.V.
Zaaknummer: 11045980
Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage bij de ge-
meente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbe-
schikking naar voren brengen via het zienswijzeformulier op https://loket.
odnzkg.nl/formulier/zienswijzen-indienen. Uw persoonsgegevens zullen
niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31,
1507 EA, Zaandam. Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelin-
ge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt 
dan contact met u opgenomen.

WWW.UITHOORN.NL




