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

Gemeente Uithoo
rn

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

Financieel café
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044 
info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus

- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51.
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen,

informatie over maateregelen) 
- Rijksoverheid dashboard coronacijfers

www.coronadashboard.rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam: actuele cijfers regio Amsterdam-Amstelland,

vaccinatielocaties, testinformatie www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken

www.coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak)
of 0800-1702 (vaccinatieafspraak)

- Testen voor toegang www.testenvoortoegang.org
- Bekijk priklocaties op de kaart:

https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl
- Coronacheckapp downloaden: www.coronacheck.nl

WWW.UITHOORN.NL

Vanaf 25 september geldt op veel plekken het verplichte coronatoe-
gangsbewijs. Maar niet overal. Het laten zien van een coronatoe-
gangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar 
is het tonen van een ID-bewijs daarbij ook verplicht. U moet uw coro-
nabewijs laten zien als u naar de volgende plekken gaat: horeca, con-
cert, festival, bioscoop, theater of professionele sportwedstrijd. U kunt 
zonder coronatoegangsbewijs naar: bibliotheek, museum, gebeds-
huis, sport, winkels, park of natuur, dierentuin of pretpark, kermis, kap-
per en zwembad. Alle informatie en veelgestelde vragen nalezen kan 
via: www.rijksoverheid.nl/coronavirus. 

Coronatoegangsbewijs voor horeca, 
evenementen en andere activiteiten

Mensen die een smartphone hebben, kunnen met de CoronaCheck-
app een coronabewijs aanmaken. Maar niet iedereen heeft een smart-
phone of wil de CoronaCheck-app gebruiken. Ook voor wie de Co-
ronaCheck-app wél gebruikt, kan het handig zijn om een extra papie-
ren bewijs op zak te hebben. Bijvoorbeeld als je telefoon is uitgeval-
len en je een café in wil. Voor die mensen is het mogelijk om het bewijs 
te printen. U kunt een bewijs maken van een vaccinatie en/of van een 
testuitslag. Het papieren testbewijs moet u wel via een computer ma-
ken. Daarvoor gaat u naar https://coronacheck.nl/nl/print. U logt in met 
uw DiGid en kunt u uw papieren bewijs printen. 

Coronahelpdesk
Wie geen DigiD, smartphone of computer met printer heeft, kan een 
coronabewijs op papier toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u bellen 
naar de helpdesk van de CoronaCheck via het tel. 0800-14 21.

Wat is het verschil tussen het coronabewijs op papier 
en in de CoronaCheck-app?
De Nederlandse QR-code in de CoronaCheck-app verandert elke 
paar minuten. Een controleur ziet dus steeds een andere QR-code. 
Daardoor kan diegene niet achterhalen waar je de QR-code nog meer 
hebt gebruikt. Op papier is dit niet mogelijk. De papieren versie biedt 
daarom minder privacy. Door regelmatig een nieuwe QR-code te prin-
ten kunt u dit voorkomen.

Krijg toegang met een 
papieren bewijs

Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn 
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Hier vindt u 
meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.

Werk in uitvoering

INTERACTIEVE KAART MET 
 WEGWERKZAAMHEDEN
In en rond Uithoorn wordt er op 
verschillende plekken hard ge-
werkt aan de weg. Alle wegwerk-
zaamheden in Uithoorn en om-
geving zijn te zien zijn via een in-
teractieve kaart. Bekijk hier waar 
de werkzaamheden zijn, of stra-
ten zijn afgesloten, of er omleidin-
gen zijn en hoelang werkzaamhe-
den duren. Plan dus voordat u de 
weg opgaat uw route en voorkom 
onnodige overlast. Google maps 
kent de omleidingsroutes. Inter-
actieve kaart via www.uithoorn.nl/
werkinuitvoering of rechtstreeks 
via https://melvin.ndw.nu/public

PROJECTEN VOLGEN VIA 
DE BOUWAPP

Wilt u op de hoogte blijven van 
werkzaamheden in het dorps-
centrum (Verkeersplan Uithoorn) 
of de Uithoornlijn, dan kunt u de 
BouwApp downloaden. Deze 
vindt u in de App Store of Play 
Store van uw telefoon. Via https://
debouw.app/home/projects kunt 
u alle projecten online bekijken
en volgen.

 STORING LICHTMASTEN
In een paar straten in het Dorps-
centrum van Uithoorn en Zijdel-
waard is er een storing aan de 
openbare lichtmasten. Op de 
pagina ‘Storing lichtmasten’ via 
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering 
kunt u de actuele stand van za-
ken zien voor deze storingen en 
om welke straten dit gaat. 

START NIEUWE WERKZAAM-
 HEDEN VOOR VERKEERS-
 PLAN: AFSLUITING 
 KONINGIN MÁXIMALAAN
Vanaf maandag 1 november pak-
ken we weer een nieuw deel op 
met werkzaamheden voor het 
verkeersplan Uithoorn. Bij deze 

Verstrekkingsbeperking van 
uw persoonsgegevens
In de basisregistratie personen 
(BRP) staan gegevens van al-
le inwoners van Nederland. Dit 
zijn gegevens zoals uw geboor-
tedatum, burgerservicenummer 
(BSN), nationaliteit, huwelijk of 
geregistreerd partnerschap, ou-
ders, kinderen. De overheid mag 
deze gegevens gebruiken. Bij-
voorbeeld voor kinderbijslag, 
studiefinanciering en pensioen. 
Maatschappelijke instellingen zo-
als de kerk, ouderenzorg of maat-
schappelijk werk mogen uw gege-
vens opvragen. Wilt u weten wel-
ke instellingen uw gegevens krij-
gen? Kijk dan op de website Wie-
krijgtmijngegevens.nl. Wilt u niet 
dat zij uw gegevens ontvangen? 
Dan kunt u verstrekkingsbeper-
king (voorheen geheimhouding) 
aanvragen. 
Overheidsorganen kunnen de 
persoonsgegevens bij de ge-
meente opvragen voor de goe-
de uitvoering van hun (wettelij-
ke) taken. De gemeente is wet-
telijk verplicht de gevraagde ge-
gevens aan hen te verstrekken. 
Het is niet mogelijk om de ver-
strekking van uw persoonsgege-
vens aan overheidsorganen te-
gen te houden. In enkele geval-
len kunnen ook anderen (derden) 
verzoeken om uw persoonsgege-
vens aan hen te verstrekken. Dat 
zijn andere instellingen of perso-
nen dan u zelf of overheidsorga-
nen. De verstrekking aan deze 
derden is ook wettelijk geregeld. 
Wij beoordelen zorgvuldig of een 
aanvrager bevoegd is om uw per-

soonsgegevens te ontvangen en 
of het doel van de aanvraag recht-
matig is. Als instellingen of perso-
nen gegevens nodig hebben voor 
de uitvoering van bepaalde wet- 
en regelgeving (bijvoorbeeld een 
advocaat in verband met een ge-
rechtelijke procedure), maken 
wij een afweging tussen het be-
lang van de verstrekking en uw 
(privacy)belang. Iedereen die is 
ingeschreven in de BRP van de 
gemeente Uithoorn kan de ver-
strekkingsbeperking aanvragen. 
U kunt verstrekkingsbeperking 
van persoonsgegevens aanvra-
gen voor:
• uzelf;
• uw kind(eren) tot 16 jaar.

Personen vanaf 16 jaar moeten 
de verstrekkingsbeperking zelf 
aanvragen. Staat u onder curate-
le, dan kan uw curator een aan-
vraag voor u indienen. Voor ver-
strekkingsbeperking hoeft u geen 
reden op te geven. U doet de aan-
vraag schriftelijk. U kunt een af-
spraak maken voor de balie bur-
gerzaken of u gebruikt het formu-
lier wat op de website van de ge-
meente staat. Bij uw aanvraag 
moet u (een kopie van) uw geldig 
identiteitsbewijs meenemen/mee-
sturen. Het stopzetten van de ver-
strekkingsbeperking geeft u ook 
schriftelijk door. U moet hier ook 
een kopie van uw geldig identi-
teitsbewijs bijvoegen. Weet u niet 
of u al verstrekkingsbeperking 
heeft laten registreren? Dan kunt 
u dit nakijken via mijnoverheid.nl.

werkzaamheden is het nodig om 
de kruising Koningin Máximalaan 
en de Laan van Meerwijk af te 
sluiten. anaf 10 uur ’s ochtends 
leiden wij auto’s, fi etsers en voet-
gangers om via de parallelweg 
langs de Laan van Meerwijk (de 
ventweg voor het politiebureau). 
De stoplichten staan uit tijdens de 
werkzaamheden aan het kruis-
punt. Tussen 6.00 uur ’s ochtends 
en 00.00 uur ‘s nachts staan 
verkeersregelaars klaar om het 
verkeer te regelen. Deze werk-
zaamheden (en afsluiting) zullen 
ongeveer 4 weken gaan duren. 

Uitstel planning?
Voordat de werkzaamheden be-
ginnen, maken wij een planning. 
Wij hopen natuurlijk dat we deze 
kunnen halen. Maar omdat we 
veel onder de grond werken kan 
het zijn dat we niet altijd zeker 
weten wat we hier kunnen aan-
treffen. Zo weten we bijvoorbeeld 
wel dát er een kabel of leiding 
loopt, en ongeveer op welke 
hoogte deze liggen. Maar toch 
blijkt dat in de praktijk weleens 
anders te zijn. En soms treffen 
we vervuilde grond aan die moet 
worden verwijderd. Hierdoor kan 
het zijn dat de planning anders 
kan worden omdat de werkzaam-
heden meer tijd kosten dan we 
vooraf hadden gedacht.

Wat kunt u verwachten?
De verkeersregelaars zorgen dat 
auto’s, fi etsers en voetgangers 
over de parallelweg (ventweg) 
worden geleid. Het winkelcen-
trum blijft tijdens de werkzaam-
heden gewoon bereikbaar. Om 
dit mogelijk te maken, komt er 
bij de Koningin Máximalaan een 
tijdelijke doorsteek. Het verkeer 
komt dan bij de uitgang van de 
Meerlaan weer op de Laan van 
Meerwijk. Bewoners van de Am-

stelhoek rijden via de Raadhuis-
straat en de rotonde Thamerlaan 
en vervolgens naar de Laan van 
Meerwijk of Koningin Máxima-
laan. 

De werkzaamheden volgen?
Om op de hoogte te blijven van 

de werkzaamheden, kunt u de 
BouwApp downloaden. Deze 
vindt u in de App Store of Play 
Store van uw telefoon. Ook ad-
viseren wij u om deze periode 
Google Maps te raadplegen voor 
uw vertrek. Google Maps kent de 
omleidingsroutes.

Geen geld
om mee te
doen?
Wij helpen!

Geen geld om mee 
te doen? Wij helpen!



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 lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-093601, Hoofdweg 42, het realiseren van fl exwoningen. (ontvan-

gen 08-10-2021);
• 2021-094727, Vuurlijn 78, het plaatsen van een reclamebord. (ontvan-

gen 14-10-2021);
• 2021-091958, Ringvaart t/o Bilderdam 28a, het plaatsen van een kluun-

trapje. (ontvangen 04-10-2021);
Uithoorn
• 2021-091993, Chemieweg, het bouwen van 10 bedrijfsunits. (ontvan-

gen 04-10-2021);
• 2021-092316, Wilhelminakade 81, het kandeleren van een plantaan.

(ontvangen 04-10-2021);
• 2021-093207, Kuifmees 2, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen

07-10-2021);
• 2021-093556, Zijdelwaardplein 105, het plaatsen van een reclamebord. 

(ontvangen 06-10-2021);
• 2021-094437, Couperuslaan, UHL-39 het wijzigen aan het kunstwerk.

(ontvangen 12-10-2021);
• 2021-094437, Voormalige spoordijk, UHL-39 het overkluizen van de

WRK leiding. (ontvangen 12-10-2021);

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2021-065519, Drechtdijk 73A, het plaatsen van een loods (ingetrokken 

30-09-2021);
Uithoorn
• 2021-089609, Arthur van Schendellaan 118, het plaatsen van een dak-

kapel (vergunningsvrij, verzonden 01-10-2021)

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2021-080359, Zijdelveld 31, het uitbreiden van de woning en het wijzi-

gen van de constructie (verzonden 08-10-2021)

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021-091141, Plesmanlaan 74, het plaatsen van een afvalcontainer van 

30 september t/m 29 oktober 2021. (ontvangen 29-09-2021);
• 2021-091325, Rodenbachlaan en Van Deyssellaan, het inrichten van

de bouwplaats voor het verduurzamen van de woningen van 18 okto-
ber t/m 22 december 2021. (ontvangen 30-09-2021);

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-077202, Vuurlijn 50, exploitatievergunning horecabedrijf (verzon-

den 14-10-2021)
Uithoorn
• 2021-089303, Zijdelwaardplein, standplaatsvergunning van 18 oktober 

2021 t/m 17 oktober 2022 (verzonden 04-10-2021);
• 2021-077034, Boerlagelaan 41, exploitatievergunning horecabedrijf

(verzonden 14-10-2021)
• 2021-078824, Legmeerplein 18, alcoholwetvergunning slijterij Vomar

voordeelmarkt (verzonden 14-10-2021)
• 2021-077872, Laan van Meerwijk 2, exploitatievergunning horecabe-

drijf (verzonden 14-10-2021)

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2021-091448, Koningin Julianalaan 20, incidentele festiviteit op 10 ok-

tober 2021 (verzonden 06-10-2021);

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.
• Verkeersbesluit laadpalen. Bezwaarperiode: tot en met 20 oktober

2021. Inlichtingen bij E. Korsaan, afdeling Buurt (0297) 513 111. 
• Vastgesteld bestemmingsplan Achterweg 62. Inzageperiode 6 weken

vanaf 21 oktober 2021. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling Wonen en
Werken (0297) 513 111. 

• Vastgesteld bestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag. 
Inzageperiode 6 weken vanaf 21 oktober 2021. Inlichtingen bij A. Ste-
vens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

• Herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Bedrijventerrein
Uithoorn 2020. Inzageperiode 6 weken vanaf 21 oktober 2021. Inlich-
tingen bij A. Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ACHTERWEG 62
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 
3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn 
in zijn vergadering van 30 september 2021 het bestemmingsplan Achter-
weg 62 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPAchterweg62-
VG01 heeft vastgesteld.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van bestemmingsplan Achterweg 62 is de 
reconstructie van het bedrijf HilverdaFlorist gevestigd aan de Dwarsweg 15 
te De Kwakel. Onderdeel van de reconstructie is een bedrijfsruimte aan de 
Achterweg ter plaatse van nummer 62. Aan de Achterweg 62 is nu een wo-
ning gelegen en het perceel heeft volgens het huidige bestemmingsplan 
de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Om de bedrijfsruimte met parkeerge-
legenheid te kunnen realiseren dienen de bestemmingen omgezet te wor-
den naar de bestemming ‘Agrarisch - Glastuinbouw 1’ met een aanduiding 
bouwvlak. Bovengenoemde ontwikkeling wordt juridisch-planologisch mo-
gelijk gemaakt met bestemmingsplan Achterweg 62.
Ter inzage
Het bestemmingsplan Achterweg 62 ligt vanaf 21 oktober 2021 gedurende 
6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raad-
plegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter in-
zage in het gemeentelijk 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 
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gemeenteraad (het bestemmingsplan) beroep worden ingesteld door de-
genen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college 
hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het college te wenden 
en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aan-
gebracht in het vastgestelde bestemmingsplan 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.
Uithoorn, 20 oktober 2021.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN CORRECTIEVE 
HERZIENING BP DE RIETKRAAG
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 
3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn 
in zijn vergadering van 30 september 2021 het bestemmingsplan ‘Cor-
rectieve herziening Bp De Rietkraag’ als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0451.CorrDeRietkraag-VG01 heeft vastgesteld. 
Toelichting
Op 29 september 2016 is het bestemmingsplan De Rietkraag vastgesteld. 
De uitvoering van het plan is vervolgens door Vorm Ontwikkeling ter hand 
genomen. Bij de realisatie van het meest zuidelijke deel van het plan, de 
bouw van 12 woningen in 2 blokken van 6 woningen, is gebleken dat het 
opgenomen bouwblok in het bestemmingsplan te krap bemeten is. Middels 
deze correctieve herziening wordt dit gecorrigeerd en wordt het bouwblok 
met circa 3 meter verbreed.
Ter inzage
Het bestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag ligt van-
af 21 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde be-
stemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daar-
naast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden 
van het gemeentehuis. LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de coro-
na 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 (het bestemmingsplan) beroep worden ingesteld door de-
genen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college 
hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het college te wenden 
en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aan-
gebracht in het vastgestelde bestemmingsplan 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.
Uithoorn, 20 oktober 2021. 

HERSTELBESLUIT (EX ARTIKEL 6:19 AWB) BESTEMMINGSPLAN 
BEDRIJVENTERREIN UITHOORN 2020
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.19 van de Algemene Wet bestuurs-
recht (Awb) bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering 
van 30 september 2021 een herstelbesluit voor het bestemmingsplan Be-
drijventerrein Uithoorn 2020 als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-VG02 heeft vastgesteld.
Toelichting
Op 26 november 2020 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het bestem-
mingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 2020 vastgesteld. Geconstateerd is 
dat in dit bestemmingsplan het onderstation ten westen van de Amsterdam-
seweg ten behoeve voor de realisatie van de Uithoornlijn niet juist is over-
genomen uit het onherroepelijke bestemmingsplan Uithoornlijn en busver-
binding Uithoorn. Deze administratieve fout kan hersteld worden hangende 
de beroepsprocedure conform artikel 6:19 van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb). De raad heeft in zijn vergadering van 30 september 2021 een 
herstelbesluit conform dit artikel genomen om de geconstateerde admini-
stratieve fout te herstellen en het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uit-
hoorn 2020 (Herstelbesluit) vastgesteld.
Ter inzage
Het herstelbesluit voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 
2020 ligt vanaf 21 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het herstel-
besluit is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het 
herstelbesluit ter inzage in het gemeentelijk 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 herstelbesluit van 
de gemeenteraad beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het 
beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het 
herstelbesluit. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gra-
venhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het 
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Uithoorn, 20 oktober 2021. 




