
Haalbaarheidsonderzoek 
Sport en Wonen in De Kwakel
In december 2019 hebben we het 
idee naar buiten gebracht om de 
sportvelden van De Kwakel te 
verplaatsen om op de vrijgeko-
men locaties woningen te bou-
wen. Door de regelgeving voor 
Schiphol zijn er maar weinig lo-
caties in Uithoorn en De Kwakel 
waar woningbouw mogelijk is. 
Het idee was om de sportvelden 
naar het zuiden van dorpskern 
De Kwakel te verplaatsen. Voor 
dit idee is begin dit jaar een haal-
baarheidsonderzoek gestart, er 
ligt nog geen plan.

Inmiddels is heel veel uitgezocht 
en weten we meer over de (on)
mogelijkheden. Als gevolg van 
de coronamaatregelen heeft het 
haalbaarheidsonderzoek wel wat 
vertraging opgelopen. De afgelo-

pen periode is duidelijk geworden 
dat op dit moment verplaatsing 
van KDO en Qui Vive Hockey en 
Tennis financieel niet haalbaar is. 
Voor Thamen Honk- en Softbal 
en Jeu de Boules hebben we on-
derzocht of het mogelijk is om de 
verenigingen te verplaatsen naar 
Legmeer-West. Op de vrijkomen-
de locatie kunnen dan woningen 
gebouwd worden. De eerste idee-
en hiervoor zijn nu uitgewerkt. 
Op www.Uithoorndenktmee.nl 
staat nieuwe informatie over de 
stand van zaken. Onder het pro-
ject Sport en Wonen in De Kwakel 
vindt u informatie over het onder-
zoek van de afgelopen maanden. 
Als u wilt reageren kan dat op de 
website, per e-mail op ruilverka-
veling@uithoorn.nl of per post. 
Dit kan tot uiterlijk 23 oktober.

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
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 aan-
vragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw do-
cument 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 voor-
lopig 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/RaadUit-
hoorn

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
Let op: door het toenemend aantal coronabesmettingen volgen de 
noodmaatregelen elkaar snel op. Kijk voor de actuele noodmaatrege-
len 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 
- U kunt u laten testen op corona, bel 0800-1202 
 voor een afspraak met de GGD.
- Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl 
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona 
 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
- De laatste regionale noodverordening vindt u op 
 https://veiligheidsregioaa.nl/regio/organisatie/documenten

Help elkaar beschermen 
tegen corona en draag een 
mondkapje
De tweede coronagolf is ingezet. 
Het aantal besmettingen loopt 
flink op, net als het aantal zieken-
huis- en IC-opnamen. Belangrijk 
blijft dat u de basisregels blijft vol-
gen, zoals anderhalve meter af-
stand houden. Daarnaast geldt 
sinds enkele weken het dringen-
de verzoek om mondkapjes te 
dragen in openbare binnenruim-

ten. Ook in het gemeentehuis ver-
zoeken wij u om een mondkap-
je te gebruiken. Bezoek aan het 
gemeentehuis kan alleen op af-
spraak. 
Gisteravond 13 oktober heeft het 
kabinet opnieuw een perscon-
ferentie gehouden over corona. 
Daar zijn nieuwe maatregelen af-
gekondigd waar we op deze pagi-
na nog niet over konden berich-
ten. Kijk op www.rijksoverheid.nl 
voor de actuele informatie. Houd 
ook de berichtgeving in de gaten 
over nieuwe coronamaatregelen 
in de regio via www.uithoorn.nl/
coronavirus. 

Wist je 
dat?

In het Financieel Café van Uit-
hoorn voor Elkaar staan elke 
dinsdag tussen 9.00 en 11.00 
uur getrainde vrijwilligers klaar 
voor al je vragen over geldza-
ken en administratie. Het Fi-
nancieel Café kan je bijvoor-
beeld helpen met het aanvra-
gen van een WW- of bijstands-
uitkering, als je zorgen hebt 
omdat je je vaste lasten niet 
kunt betalen, als je hulp no-
dig hebt met het maken van 
betalingsregelingen of als je 
je post niet meer open durft te 
maken omdat je het overzicht 
kwijt bent. 
Kom langs in Gezondheids-
centrum De Waterlinie aan 
de Koningin Máximalaan 30. 
Voorlopig werkt het Finan-
cieel Café nog op afspraak. 
Voor het maken van een af-

spraak kun je contact opne-
men met info@uithoornvoor-
elkaar.nu of bel met (0297) 30 
30 44 op maandag, dinsdag 
en donderdag van 8:30-12:00 
uur, op andere momenten kan 
een boodschap worden ach-
tergelaten. Het Financieel Ca-
fé is gratis. 

Op www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen staat ook 
informatie over het aan-
vragen van bijzondere 
bijstand, kwijtschelding 
voor gemeentebelastin-
gen, hoe je een aanvraag 
kan doen voor een com-
puter voor schoolgaan-
de kinderen, de Voedsel-
bank en nog veel meer.

Uitslag 
vakantieverhalenwedstrijd
Tijdens de kinderboekenweek 
heeft het jurypanel zich gebo-
gen over de verhalen en tekenin-
gen die afgelopen zomervakantie 
zijn gemaakt voor de vakantiever-
halenwedstrijd van de gemeen-
te Uithoorn. Er waren veel inzen-
dingen, wel 75 stuks. Het was las-
tig kiezen, alle verhalen en teke-
ningen waren prachtig. Wij be-
danken alle inzenders, wat heb-

ben ze hun best gedaan. De trot-
se winnaars Santi, Eno en Fleur 
zijn met hun prijzen op de foto ge-
gaan. De mooiste tekening is van 
de achtjarige N., die niet op de fo-
to staat. 
U kunt alles nalezen op www.uit-
hoorndenktmee.nl. Onder het 
kopje ‘Uitslag vakantieverhalen-
wedstrijd’ vindt u o.a. de prijzen 
en de samenstelling van de jury. 

Grote evenementen in 2021 voor 
15 november 2020 aanmelden!
Heeft u plannen om een groot 
evenement (meer dan 2000 be-
zoekers) of voor Koningsdag iets 
te organiseren in 2021? Meld uw 
plan dan vóór 15 november 2020.
De coronamaatregelen heb-
ben grote invloed op bijeenkom-
sten en evenementen. We weten 
nog niet hoe de situatie eruit zal 
zien in 2021 en of er mogelijkhe-
den zijn voor grote evenementen. 
Toch willen we alvast inventari-
seren welke plannen organisato-

ren hebben voor 2021 voor gro-
te evenementen, mocht de situa-
tie het toelaten. Vanwege de inzet 
van politie, Geneeskundige Hulp-
verleningsorganisatie in de Regio 
(GHOR) en Brandweer is het be-
langrijk om ruim op tijd inzicht te 
hebben welke evenementen in de 
gemeente gepland zijn.

Evenement melden
Geef het evenement dat u wilt 
organiseren in 2021 voor 15 no-

gelden voor evenementen in ver-
band met het coronavirus. Mis-
schien kan uw evenement niet 
doorgaan, of moet u uw evene-
ment op een andere manier orga-
niseren dan u gewend bent.

vember 2020 via het Meldingsfor-
mulier. 

Let op! Dit is niet hetzelfde als het 
aanvragen van een vergunning 
voor het evenement. U moet ui-
terlijk twaalf weken voor het begin 
van het evenement de definitieve 
aanvraag voor dat evenement bij 
de gemeente indienen. Kijk hier-
voor op www.uithoorn.nl/evene-
menten. Het is dus belangrijk dat 
u de aanvragen van een evene-
mentenvergunning (pdf,149 kB) 
op tijd verstuurt. Houd er bij het 
melden rekening mee dat er in 
2021 misschien nog beperkingen 

Isolatieactie en 
informatieavond
Op dit moment kunt u weer ge-
bruik maken van de isolatieac-
tie van het Regionaal Energie-
loket. Met deze actie willen 
wij u helpen met energiebe-
sparing en duurzaam wonen. 
Door mee te doen aan de iso-
latieactie krijgt u gunstige prij-
zen en een kwalitatief goed 
aanbod voor isolatiemaatre-
gelen zoals vloer- of spouw-

muurisolatie. Wilt u meer in-
formatie krijgen over isolatie-
maatregelen, de actie en/of fi-
nancieringsmogelijkheden? 
Geef u dan op voor onze digi-
tale informatieavond op 20 ok-
tober van 19.30-21.00 uur via 
www.regionaalenergieloket.
nl. U kunt de informatieavond 
volgen via uw computer, tablet 
of telefoon.
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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 liggen in 
het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inza-
ge. 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 schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorzie-
ning’ 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 be-
slissing 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 griffi ekosten in rekening. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den 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’ wor-
den 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 vergun-
ning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 AW in Am-
sterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het 
bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent met dat be-
sluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De Nieu-
we Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en ver-
keersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook ruim-
telijke 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.
• Gewijzigd bestemmingsplan Vuurlijn 13, voor de sloop van oude bebou-

wing en realisatie van een vrijstaande woning, en het omzetten van een 
bedrijfswoning naar een burgerwoning. Dit bestemmingsplan heeft eer-
der ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend, wel zijn er 
ambtshalve wijzigingen voor dit plan doorgevoerd. Inzage vanaf 15 okto-
ber 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Inlichtingen bij mw. B. de Jon-
ge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.

• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’, voor de bouw van een twee-
kapper naast de woning aan Vuurlijn 17. Op die kavel is een deel van de 
opstallen van het voormalige glastuinbouwbedrijf gesloopt. Inzage van 
donderdag 15 oktober tot en met woensdag 11 november 2020. Inlich-
tingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
•  2020-086113, Achterweg 62-64, het uitbreiden van het kassencomplex 

(ontvangen 25-09-2020);
•  2020-086122, Spotvogel 2, het plaatsen van een overkapping (ontvan-

gen 25-09-2020);
•  2020-086913, Boterdijk 191, het uitbouwen van een dak tussen 2 uit-

bouwen (ontvangen 30-09-2020); 
• 2020-088856, Dwarsweg 6, het ombouwen van een agrarische woning 

naar een plattelandswoning (ontvangen 05-10-2020).
Uithoorn
• 2020-088073, Marktplein 11, het plaatsen van een tent voor een winter-

terras (ontvangen 02-10-2020);
• 2020-088198 Joost van den Vondelstraat 2, het veranderen van de 

voorgevel (ontvangen 02-10-2020); 
• 2020-088200, Buitendijks 23, het plaatsen van een overkapping/blok-

hut. (ontvangen 04-10-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2020-075850, Gravenhof 12, het plaatsen van een vlonder en grondke-

ring (vergunningsvrij, verzonden 28-09-2020);
• 2020-061690, Nabij Zijdelweg 53 en Amsterdamseweg 26, het plaatsen 

van 2 reclame-uitingen aan lichtmasten (ingetrokken, verzonden 02-10-
2020);

• 2020-084939, Ebro 96, het plaatsen van een tuinhuis/blokhut (vergun-
ningsvrij, verzonden 05-10-2020).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
• 2020-072032, Achterweg 180, het herbouwen van een kasconstructie 

na brandschade (verzonden 2-10-2020).

Uithoorn
• 2020-070109, Thamerweg 34, het uitbouwen van een woning (verzon-

den 28-09-2020);
• 2020-079371, Aan de Randhoornweg (evenemententerrein), het plaat-

sen van een tijdelijke luchthal en en kleedkamers voor een periode van 
18 maanden, (verzonden 30-09-2020);

• 2020-065330, Arthur van Schendellaan 100e, het plaatsen van een 
warmtepomp op het dak van de school Startnest (verzonden 07-10-
2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2020-085767, Willem Alexanderpoort 62-64, exploitatievergunning ho-

recabedrijf (ontvangen 23-09-2020);
• 2020-085272, Dorpsstraat 41, aanvraag verkoop consumentenvuur-

werk op 29, 30 en 31 december 2020 (ontvangen 22-09-2020);
• 2020-086049, Stationsstraat 41-45, exploitatievergunning horecabedrijf 

(ontvangen 24-09-2020);
• 2020-086339, Kuifmees 21, het plaatsen van een afvalcontainer (ont-

vangen 28-09-2020);
• 2020-089599, het plaatsen van driehoeksreclameborden (ontvangen 

06-10-2020).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2020-072928, Amsteldijk-Noord 173, het aanleggen van een telecom-

municatieleiding ter hoogte van de Hollandsedijk (verzonden 5-10-
2020);

• 2020-084682, Dreeslaan/Pr. Christinalaan, tijdelijke aansluitvergunning 
riolering t.b.v. van een bouwplaats inrichting (verzonden 08-10-2020);

• 2020-085272, Dorpsstraat 41, vergunning verkoop consumentenvuur-
werk op 29, 30 en 31 december 2020 (verzonden 08-10-2020);

• 2020-084581, Dreeslaan/Pr. Christinalaan, ingebruikname gemeente-
grond t.b.v. het inrichten van een bouwplaats van 12 oktober 2020 t/m 
09 april 2021 (verzonden 09-10-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 13 (GEWIJZIGD)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde 
in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het op on-
derdelen gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Vuurlijn 13 met identi-
fi catiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn13-VG01 met ingang van 15 oktober 
2020 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan Vuurlijn 
13 is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 19 december 2019 is ge-
sloten voor het perceel Vuurlijn 13. Daarin is voor de gemeente als verplich-
ting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waar-
mee de geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situa-
tie op het perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing 
één nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd mag worden en de bestaan-
de bedrijfswoning omgezet wordt naar een burgerwoning. Eerder hebben 
het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan ter in-
zage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn enkele ambts-
halve wijzigingen doorgevoerd.
Ter inzage
Het bestemmingsplan Vuurlijn 13 ligt vanaf 15 oktober 2020 gedurende 6 
weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://
www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BP-
Vuurlijn13-VG01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de 
openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de 
gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met 
zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die 
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeen-
teraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeen-
teraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ont-
werp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afl oopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeente-
raad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
Uithoorn, 14 oktober 2020

INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘VUURLIJN 17’
De bedrijfsvoering van het voormalige glastuinbouwbedrijf aan Vuurlijn 17 is 
gestaakt. Een deel van de opstallen is al gesloopt. Voor de kavel is een initi-
atief om één tweekapper naast de woning aan Vuurlijn 17 te realiseren. Be-
langrijk is dat het planvoornemen zorgvuldig landschappelijk ingepast wordt 
vanwege de ligging in de Stelling van Amsterdam. De tweekapper wordt ju-
ridisch-planologisch mogelijk gemaakt met bestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’. 
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’ ligt in het kader van de in-
spraakprocedure van donderdag 15 oktober tot en met woensdag 11 no-
vember 2020 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.ruimtelijke-
plannen.nl met IDN-code NL.IMRO.0451.BPVuurlijn17-VO01. Binnen deze 
termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van bur-
gemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden ge-
legd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij 
de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen 
over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Uithoorn, 14 oktober 2020

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

 WERKZAAMHEDEN STEDIN AAN PRINSES CHRISTINALAAN
Vanaf 19 oktober tot half december voert Stedin werkzaamheden uit 
in en om de slooppanden op de Prinses Christinalaan 68 t/m 82. Voor 
de slooppanden vinden onder andere graafwerkzaamheden plaats 
en wordt een container geplaatst. De werkzaamheden worden alleen 
overdag en tijdens werkdagen uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen 
Tijdens de werkzaamheden staan er busjes en auto’s van Stedin en 
aannemers en/of bezoekers. Stedin zorgt er zo veel als mogelijk voor 
dat deze auto’s voor de slooppanden geparkeerd worden waarmee 
parkeeroverlast voor de directe omgeving voorkomen wordt. Daar-
naast is transport van (technische) materialen zichtbaar. Het trottoir 
voor de panden is soms enige tijd afgesloten. Voetgangers moeten 
dan tijdelijk oversteken. Verder verwacht Stedin niet dat het nodig is 
om de straat langdurig af te zetten of dat u andere verkeersoverlast 
ervaart.

Meer informatie over het project
Heeft u vragen over dit project kijk dan op www.stedin.net/uithoorn. 
Hier vindt u onder andere een animatie over hoe het project in zijn 
werkt gaat.

Vragen of opmerkingen over de werkzaamheden
Heeft u vragen die specifi ek gaan over de uitvoering of mogelijke over-
last van deze werkzaamheden neemt u dan contact op met de tech-
nisch projectleider van Stedin, Michel Bronger via 06 54 677 105 (tij-
dens kantooruren) of via michel.bronger@stedin.net.

 ANDERE WERKZAAMHEDEN IN DE GEMEENTE
Op de pagina www.uithoorn.nl/werkinuitvoering meer informatie over 
o.a. de volgende werkzaamheden: 
• Werkzaamheden aan de Vuurlijn Oost, tot en met donderdag 22 

oktober.
• Rioolwerkzaamheden en het ophogen van de straten op Grift, 

Grebbe en Gaastmeer 

 WERKZAAMHEDEN IN DE REGIO
Op de facebookpagina www.facebook.com/AmstellandMeerlanden 
van de Provincie Noord-Holland kunt u actuele informatie vinden over 
wegwerkzaamheden in de regio.

Ieder mens voelt zich wel eens eenzaam, maar wanneer dit gro-
tere vormen gaat aannemen en langdurig aanwezig is, ontstaat 
er een probleem waar veel mensen lastig vanaf komen. Daar-
om is het belangrijk dat ook vrijwilligers handvatten krijgen om 
met dit onderwerp om te gaan. Het Steunpunt Vrijwilligers Uit-
hoorn 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 van-
wege 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

Lezing Week tegen de 
Eenzaamheid

Bladkorven
In de week van 12 oktober zijn er 
weer bladkorven in de gemeen-
te geplaatst. U kunt uw bladafval 
gratis kwijt op veel plekken bij u 
in de buurt. Wij maken regelma-
tig de korven leeg. Ook vegen we 
regelmatig de straten in de peri-

ode van bladval. De bladkorven 
halen we weer weg zodra het 
blad van de bomen is. In de blad-
korven doet u alleen bladeren. 
U mag er geen zakken, takken, 
snoeiafval, hout of ander groen in 
kwijt. Heeft u snoeiafval, takken 
of ander tuinafval? Die kunt u gra-
tis kwijt bij het scheidingsdepot of 
in onze tuingroendepots. Zie uit-

hoorn.nl/afval voor openingstij-
den scheidingsdepot en locaties 
van de tuingroendepots.

Bladkorf tussentijds vol?
Is de bladkorf in uw buurt vol en 
wilt u dat de gemeente deze tus-
sentijds leegt? Neem dan contact 
met ons op via telefoonnummer 
(0297) 513 111.




