
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

Het Financieel Café van Uit-
hoorn voor Elkaar vanaf nu ex-
tra inloopspreekuren heeft? 
Misschien heeft u ook nog wel 
recht op de energietoeslag? 

Of heeft u een brief gekregen die 
alleen maar vragen oproept. Bij 
het Financieel Café zitten vrijwilli-
gers, begeleid door professionals, 
die met u meelezen en u onder-
steunen bij het invullen van formu-
lieren en aanvragen. In de laatste 
maanden van dit jaar, wil Uithoorn 
voor Elkaar u extra mogelijkhe-
den bieden om bij hen langs te ko-
men. Daarom organiseren zij dus 
extra inloopdagen op de tweede 
donderdag van de maand. Zij zul-

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 ‘Over de treep’. Wethouder 
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 zij ‘over de streep’. 
De wethouder legt uit: “Dat kun-
nen vragen zijn 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 collega’s En 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 
nog steeds mogelijk 

In deze fase van de werkzaamhe-
den werken we echt toe naar het 
eindresultaat van het verkeers-
plan. Vanaf week 43 gaan we 
werkzaamheden uitvoeren voor 
het planten van de bomen in de 
middenbermen. Hiervoor moeten 
we tijdelijk één of twee dagen één 
rijbaan afsluiten voor het verkeer. 
De vrachtauto met bomen en de 
kraan om de bomen te planten, 
blokkeren dan de weg. Gelukkig 
hoeven niet beide rijbanen te wor-
den afgesloten. De twee rijen met 
bomen kunnen vanaf één rijbaan 
geplant worden. 

Dit doen we in de Laan van Meer-
wijk (wijk in) Koningin Máxima-
laan (vanaf de brug richting de ro-
tonde) en de Thamerlaan (vanaf 
de rotonde naar de Prinses Irene-
laan). We plaatsen hiervoor afzet-
tingen. Verkeersregelaars zullen 
het verkeer over de niet-afgeslo-
ten rijbaan begeleiden. We zor-
gen er ook voor dat aanwonen-
den, het gemeentehuis en het 
politiebureau bereikbaar blijven. 
De werkzaamheden zullen wat 
oponthoud geven. Er zal alleen 
overdag tussen 07.00 en onge-
veer 16.00 uur worden gewerkt. 

Vrolijk voorjaar
Nadat de bomen zijn geplant, 
planten we ook bloembollen in de 
middenberm en zaaien we gras. 
De bollen komen in het voorjaar 
op en kleuren dan de midden-
bermen. Omdat het in het najaar 
vaak te koud is, zal het gras nu 
nog niet helemaal tot een grasmat 
uitgroeien. Daarom zaaien we in 
het voorjaar graszaad bij. 

Planning
Vanaf week 44 gaan we in prin-
cipe de bomen planten. We ver-
wachten hier ongeveer één week 
mee bezig te zijn. Als er nog te 
veel bladeren aan de bomen zit-
ten, kan de leverancier bepalen 
dat de bomen een of twee we-
ken later geplant moeten wor-
den. Voor de bomen is het het 
beste als zij zonder blad worden 
geplant. Dit zullen we af moeten 
wachten. In week 47 en 48 bren-
gen we het natuursteen op de ro-
tonde aan. Hiervoor zetten we on-
geveer de helft van de rotonde af. 
Ook wordt dan de grote rode beuk 
geplant. Deze beuk heeft een sta-
momtrek van 100 tot 120 centime-
ter en is onderdeel van het kunst-
werk Uithoorn 200 jaar.

Planten van bomen in de 
middenbermen 

len dit doen in de nieuwe Biblio-
theek aan Marktplein 65 in Uit-
hoorn. Een veelzijdige locatie 
waar naast het lenen van boe-
ken, mensen elkaar ook kunnen 
ontmoeten en het informatiepunt 
Digitale Overheid te vinden is. U 
bent welkom op donderdag 10 no-
vember en donderdag 8 decem-
ber. Zij zijn dan aanwezig van 
14.00 tot 16.00 uur. Het Finan-
cieel Café blijft daarnaast iede-
re dinsdagochtend geopend van 

09.00 tot 11.00 uur in de Kuy-
per, Kuyperlaan 50 Uithoorn. 
Een afspraak maken kan via 
info@uithoornvoorelkaar.nu of 
via 0297-303044.

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-

WERKZAAMHEDEN IN OKTOBER 2022 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.

Spoordijk
Op en rond de spoordijk zijn er volop werkzaamheden. In de loop van 
oktober wordt gestart met de fundatie voor de geluidschermen in de 
bocht. Op de spoordijk tussen de Randweg en de Aan de Zoom vinden 
in oktober voornamelijk grondwerk en kabel- en leidingwerkzaamhe-
den plaats. Daarnaast wordt de kruising Faunalaan-Aan de Zoom op-
nieuw ingericht: vanaf vrijdagavond 7 oktober rijden bewoners van Bui-
tendijks via de Faunalaan van en naar hun woning.

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 

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

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

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 be-
zwaar 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 cielebe-
kendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Soms liggen de 
stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoor-
beeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel. Let op: Wilt u stuk-
ken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te-
voren een afspraak via het KlantContactCentrum van de gemeente Uithoorn, 
tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in de be-
kendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht aan burge-
meester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn), tenzij 
anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen 
binnen de specifi ek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een in-
spraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders (Post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt u hier-
tegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken 
na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent 
met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan burgemeester 
en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat 
aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertus-
sen 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 ‘voor-
lopige voorziening’ worden aangevraagd.
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw be-
zwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige 
voorziening’ worden aangevraagd. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaar-
schriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld 
bij de betreffende publicatie.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet uw beroep-
schrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing versturen. 
U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank. 
Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Voor de 
behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in reke-
ning. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlo-
pige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook een 
verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan er-
voor 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 betref-
fende publicatie. 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 Nieuwe 
Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbe-
sluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plan-
nen 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.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-099368, Vuurlijn 78, het inrichten van het terrein (ontvangen 05-10-2022);
• 2022-100507, Boterdijk 65, het bouwen van een bedrijfspand (ontvangen 10-

10-2022).
Uithoorn
• 2022-098435, perceel 1130 en 1453, terrein Royal FloraHolland langs de Rand-

weg / Hedera, het rooien van 220 bomen (ontvangen 04-10-2022);
• 2022-099919, Achterberglaan 4, het vervangen van de dakkapel voorzijde wo-

ning (ontvangen 07-10-2022);
• 2022-100324, Koningin Julianalaan 35, het verzakken van de buitenmuur (ont-

vangen 08-10-2022).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2022-082473, Achterweg 58A, het bouwen van een kantoorruimte (ingetrokken 

03-10-2022);

Uithoorn
• 2022-089399, Vogellaan 122, het maken van een in/uitrit t.b.v. oplaadpaal au-

to (ingetrokken 05-10-2022).

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
• 2022-048966, Hoofdweg 89, omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning 

(verzonden 04-10-2022);
• 2022-070401, Hoofdweg 77, het omzetten van een bedrijfswoning naar een 

plattelandswoning (verzonden 06-10-2022).
Uithoorn
• 2022-082921, Cartografi elaan 29, het uitbreiden van de woning (verzonden 03-

10-2022);
• 2022-082870, De Gasperilaan 27, gebruik van de woning door meerdere huis-

houdens project onder de pannen voor een periode tot 1 juli 2025 (verzonden 
07-10-2022);

• 2022-090402, Johan de Wittlaan 95, het constructief wijzigen van de verdie-
pingsvloer (verzonden 12-10-2022);

• 2022-060183, Johan de Wittlaan 83, het wijzigen van de gevel (verzonden 27-
09-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-097360, Fender 22, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 t/m 30 

september 2022 (ontvangen 28-09-2022);
• 2022-097364, Amstelplein, het aanvragen van een standplaatsvergunning van 

1 t/m 31 december 2022);
• 2022-098413, Couperuslaan 20, het plaatsen van een container van 1 augus-

tus t/m 15 oktober 2022. (ontvangen 30-09-2022);
• 2022-098403, Multatulilaan 27, het plaatsen van een afvalcontainer van 27 sep-

tember t/m 14 oktober 2022. (ontvangen 30-09-2022);
• 2022-10148, Zijdelwaardplein, aanvraag tijdelijke standplaatsvergunning olie-

bollenkraam van 3 t/m 31 december 2022);
• 2022-100602, Arthur van Schendellaan 23, het plaatsen van een afvalcontainer 

van 1 juli t/m 31 december 2022 (ontvangen 10-10-2022);
• 2022-100424, Thamerlaan 27, het plaatsen van een afvalcontainer van 3 okto-

ber t/m 4 november 2022 (ontvangen 06-10-2022); 
• 2022-101095, Cort der Lindenplein 5, aanvraag alcoholwetvergunning (ontvan-

gen 11-10-2022);
• 2022-100929, Zijdelwaard winkelcentrum, actie Jumbo en Red Bull op 22 okto-

ber 2022 (ontvangen 11-10-2022);

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
• 2022-083568, Noord-zuidroute (N231), ontheffi ng geluidhinder voor werkzaam-

heden op 16 oktober 2022 (verstuurd 05-10-2022);
• 2022-096372, Kerklaan 10, het plaatsen van een materiaalwagen en fi lmcrane 

voor fi lmopname van 1 t/m 4 oktober 2022 (verzonden 05-10-2022).
Uithoorn
• 2022-098413, Couperuslaan 20, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 au-

gustus t/m 15 oktober 2022 (verzonden 05-10-2022;
• 2022-097360, Fender 22, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 t/m 30 

september 2022 (verzonden 05-10-2022);
• 2022-098414, Beellaan 15, het plaatsen van een afvalcontainer van 27 septem-

ber t/m 15 oktober 2022 (verzonden 05-10-2022);
• 2022-098403, Multatulilaan 27, het plaatsen van een afvalcontainer van 27 sep-

tember t/m 14 oktober 2022 (verzonden 06-10-2022);
• 2022-097070, Weegbree 55, ontheffi ng artikel 35 Alcoholwet op 21 & 22 okto-

ber 2022 (verzonden 10-10-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
• 2022-093730, Kerklaan, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van 

de expositie “Oud de Kwakel” op 8 oktober 2022 (verzonden 03-10-2022);
• 2022-092393, Drechtdijk 21, kennisgeving incidentele festiviteit op 22 oktober 

2022 (verzonden 05-10-2022);
• 2022-095242, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van de Bok-

kentocht op 22 oktober 2022 (verzonden 07-10-2022);
• 2022-092396, Drechtdijk 21, kennisgeving incidentele festiviteit op 11 novem-

ber 2022 (verzonden 12-10-2022);
• 2022-101196, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van de Dijken-

tocht op 16 oktober 2022 (verzonden 13-10-2022).
Uithoorn
• 2022-086750, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een kaart-

leestrit op 29 oktober 2022 (verzonden 04-10-2022);
• 2022-094222, Wilhelminakade, verklaring van geen bezwaar buurtbarbecue op 

21 september 2022 (verzonden 07-10-2022).

TER INZAGE
• Ontwerpbestemmingsplan Dwarsweg 15, De Kwakel. Inzageperiode van 5 ok-

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

• Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Pastoor J. Dijklaan. Inzageperiode in-
spraak van donderdag 6 oktober 2022 t/m woensdag 19 oktober 2022. Inlich-
tingen 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 Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied (ODNZKG).

• Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d, Uithoorn. Inzageperiode van 20 ok-
tober 2022 tot en met 2 november 2022. Inlichtingen bij. A. Stevens, Afdeling 
wonen en Werken (0297) 513 111.

• Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit Bedrijventerrein, Uithoorn. In-
zageperiode van 20 oktober 2022 tot en met 30 november 2022. Inlichtingen 
bij S. Meulenbelt, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ZIJDELVELD 66D
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het voornemen om de 
woning Zijdelveld 66d te Uithoorn, te splitsen in twee woningen. Het splitsen van 
de woning Zijdelveld 66d in twee woningen is derhalve in strijd met het vigerende 
bestemmingsplan. Om het initiatief juridisch-planologisch mogelijk te maken, is een 
herziening van het vigerend bestemmingsplan noodzakelijk
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d ligt in het kader van de inspraak-
procedure van donderdag 20 oktober 2022 t/m woensdag 2 november 2022 ter in-
zage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is 
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen deze termijn kan een 
ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethou-
ders (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. Iedereen kan dan een ziens-
wijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 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.

TWEEDE HERSTELBESLUIT BESTEMMINGSPLAN 
BEDRIJVENTERREIN UITHOORN
Op 29 september 2022 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het tweede 
herstelbesluit bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn’ als vervat in planidenti-
fi catiecode NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-VG01, vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 
is de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 12 januari 
2022 met kenmerk ECLI:NL:RVS:2022:74. Tegen het bestemmingsplan Bedrijven-
terrein Uithoorn was door belanghebbenden beroep aangetekend tegen het toe-
kennen van de dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterkering’ ten behoeve van de 
watergang ten zuiden van de Thamerweg. Daardoor werden gebruiks- en bouw-
mogelijkheden van de percelen van de belanghebbenden bij de beroepen beperkt 
doordat deze onder overgangsrecht waren gebracht. Tevens was aan het perceel 
van een van de belanghebbenden een te lage milieucategorie toegekend. De Raad 
van State oordeelde in beide gevallen dat dit onterecht was. 

Wijzigingen in het moeder-bestemmingsplan als gevolg 
van het herstelbesluit
Het tweede herstelbesluit wijzigt het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 
op de volgende onderdelen:
• op de verbeelding behorende bij het plan is de dubbelbestemming ‘Waterstaat 

- Waterkering’ verwijderd;
• de kadastrale percelen Uithoorn B 6678, Uithoorn B 9660 en Uithoorn B 10001 

krijgen de milieucategorie 4.1;
• onder 3.1 sub r. is een regel verwijderd; het artikel is verder opnieuw genum-

merd;
• artikel 16.3 sub b en artikel 17.3.1 sub b zijn aangepast in die zin dat geen toe-

stemming van de waterbeheerder meer nodig is;
• in de toelichting is pagina 56 gewijzigd in verband met de wijziging van de mi-

lieucategorie;
• pagina 93-94 is verder gewijzigd in verband met het verwijderen van de dubbel-

bestemming ‘Waterstaat – Waterkering’.
Voor een uitleg per gewijzigd onderdeel wordt verwezen naar de Nota zienswijzen 
en het daarbij gevoegde overzicht van de wijzigingen. Deze nota is bijgevoegd in 
het bestemmingsplan. 
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad liggen met 
ingang van 20 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage tot en met 30 novem-
ber. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
met als kenmerk NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-VG01. Daarnaast ligt het bestem-
mingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeente-
raad beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Beroep moet schriftelijk wor-
den ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek 
doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ge-
richt 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, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
ingediend, dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.

AANVRAAG VERGUNNING – BEDRIJVENWEG 2, DE KWAKEL
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wet-
houders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een aanvraag om een vergun-
ning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvan-
gen. De aanvraag betreft het veranderen van de vergunde verwerkingscapacitei-
ten bij het RSC Schiphol.
Locatie: Bedrijvenweg 2, De Kwakel
Aanvrager: Meerlanden Holding N.V.
Zaaknummer: 11548307
Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bij-
behorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar in-
dienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij 
dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publice-
ren. Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contact-
formulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan con-
tact met u opgenomen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

De nieuwe route van en naar Buitendijks richting de Faunalaan.

• maken - richting het busstation - sinds 3 oktober tot juni 2023 ge-
bruik van de halte Gezondheidscentrum, bij de rotonde richting Bui-
tenhof.

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.




