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Klant Contact Centrum/receptie

Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag
08.30-12.30 uur
woensdag
15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag
08.30-12.00 uur

Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Tot 6 april 2020 kan alleen een afspraak gemaakt worden voor het aanvragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw document een geldigheidsdatum tot uiterlijk 30 april 2020 heeft. Voor een
document dat langer geldig is dan 30 april 2020, kan alleen na 6 april
2020 een afspraak worden gemaakt.

Zoveel mogelijk op afspraak

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

Sociaal loket

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

Financieel café

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

Gemeentewerf en scheidingsdepot

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

Makkelijk Melden App

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

Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

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

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

Sinds 14 oktober gelden strengere regels, die misschien komende tijd nog verder worden aangescherpt. Hou daarom de berichtgeving op rijksoverheid.nl en op
www.uithoorn.nl/coronavirus in
de gaten.
Er zijn nieuwe regels voor winkelsluiting, sluiting van horeca, thuiswerken, het dragen van mondkapjes en thuiswerken. Evenementen gaan niet door. Ook zijn
er nieuwe regels voor groepen.
Op de website van de gemeente
Uithoorn vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden voor
onze regio.
Alcohol niet na 20.00 uur
Op 14 oktober was er al een verbod voor winkels en (afhaal)horeca om na 20.00 uur alcohol te verkopen, nu is ook de verkoop van
alcohol aan hotelgasten na 20.00

uur niet meer mogelijk. U mag na
dat tijdstip ook geen alcoholhoudende dranken meenemen op
straat.
Sinds 14 oktober gelden de
volgende regels voor groepen
• Ontvang thuis maximaal 3
gasten per dag. Kinderen tot
en met 12 jaar tellen niet mee.
• In een ruimte binnen mogen
maximaal 30 mensen samen
zijn. Kinderen tellen mee bij dit
aantal.
• U mag met een groep van
maximaal 4 mensen samen afspreken. Of met alle mensen
die bij uw huishouden horen.
Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
• Buiten mogen maximaal 4
personen samen zijn. Of alle
mensen die bij 1 huishouden
horen. Kinderen tot en met 12
jaar tellen niet mee.

Nieuw systeem voor
straatverlichting in
gemeente Uithoorn
De straatverlichting in Uithoorn
en De Kwakel, net als in andere Noord-Hollandse gemeentes,
een nieuw besturingssysteem.
De komende weken test netbeheerder Liander dit nieuwe systeem in onze gemeente.
Het nieuwe digitale systeem biedt
meer mogelijkheden. Zo kunnen
we bijvoorbeeld ﬂexibel de straatverlichting in een wijk eerder aan
of later uit zetten. Tijdens deze
testperiode, die start op maandag 16 november, kan het zijn

dat de straatverlichting op sommige plekken overdag brandt.
Ziet u overdag ergens brandende
straatverlichting? Geef dit dan zo
snel mogelijk aan ons door via het
storingsportal openbare verlichting ( www.lander.nl/ovportal). Op
die manier kan Liander dit nieuwe systeem sneller overal in onze gemeente toepassen. Meer informatie over het stoppen van het
TF-signaal in Noord-Holland kunt
u ook vinden op www.liander.nl/
stoppen-tf-noord-holland.

Werk in uitvoering
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.
VOORTGANG WERKZAAMHEDEN DIJKVERBETERING
JAAGPAD

Een deel van de werkzaamheden
aan het Jaagpad is klaar. Vóór
de zomervakantie is de dijk tussen het Jaagpad 18 en Jaagpad
29 opgehoogd en er is nieuw as-

falt aangebracht. Op dit moment
wordt de oeverbescherming (dijkrand) van stortsteen nog verder
afgemaakt. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting voor de
kerst klaar.
Nabij de theetuin aan het Jaagpad (nr. 33) richting de Kalslagerweg is al een deel van het fietspad klaar. Het ﬁetspad is 1,5 meter breed en er ligt halfverharding.
De verwachting is, afhankelijk van
het weer, dat het ﬁetspad van Kalslagerweg tot en met Vrouwenakkersebrug voor het nieuwe jaar
klaar is.
Dijkverbetering Jaagdpad een
project van Waternet namens
Amstel Gooi en Vechtstreek, Gemeente Uithoorn en Kaag en
Braassem, Provincie Noord en
Zuid-Holland. Voor meer informatie kijk op www.uithoorn.nl/Home/
Parkeren_Verkeer_en_vervoer/
Werk_in_uitvoering/Dijkverbetering_Jaagpad of www.waternet.
nl/jaagpad.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297)
513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de ofﬁciële
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://
zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl/
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111.

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in
het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek
of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen 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 ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit
waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet

Vervolg op volgende blz.

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het
coronavirus

-

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/

Blijf op de hoogte van het
nieuws uit de provincie
Noord-Holland
Meer weten over de provincie
Noord-Holland in onze regio? Blijf
op de hoogte van het nieuws uit
de regio Amstelland gebied via de
facebookpagina www.facebook.

Wist je
dat?
Voor gezinnen met weinig inkomen biedt de gemeente
een Kindpakket aan. Kinderen (4-18 jaar) kunnen een bijdrage krijgen voor de kosten
van bijvoorbeeld school, kleding, vervoer, fiets of kinderactiviteiten. Deze regeling uit
het Kindpakket heet: ‘Declaratiefonds maatschappelijke
participatie jongeren’. Het bedrag voor kinderen die naar
de basisschool gaan is maximaal 129 euro per jaar. Het
bedrag voor kinderen die naar
het voortgezet onderwijs gaan
is maximaal 180 euro per jaar.
Ook is zijn we aangesloten bij
het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Uit dit fonds wordt contri-

com/AmstellandMeerlanden van
de Provincie Noord-Holland. Zij
informeren u over wegwerkzaamheden, natuur, cultuur, innovaties
en meer.

butie/lesgeld betaald voor kinderen die lid willen worden van
een (sport)vereniging. Gaat u
kind naar het voortgezet onderwijs en heeft hij/zij een
computer nodig? Dan komt u
mogelijk in aanmerking voor
maximaal 450 euro voor de
aanschaf hiervan. Dit noemen
wij de computerregeling. Meer
informatie over deze 3 regelingen uit het Kindpakket op Uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.
Of bel met 0297-5 131 11.
Op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen staat ook
informatie over het aanvragen van bijzondere
bijstand, kwijtschelding
voor gemeentebelastingen, hoe je een aanvraag
kan doen voor een computer voor schoolgaande kinderen, de Voedselbank en nog veel meer.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht
van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digitaal via
https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw beroepsschrift
brengt de rechtbank grifﬁekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de werking
van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik
wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen.
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het
bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die
website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’
geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.
TER INZAGE

Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum
voor de mogelijkheden.
• Gewijzigd bestemmingsplan Vuurlijn 13, voor de sloop van oude bebouwing en realisatie van een vrijstaande woning, en het omzetten van
een bedrijfswoning naar een burgerwoning. Dit bestemmingsplan heeft
eerder ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend, wel zijn
er ambtshalve wijzigingen voor dit plan doorgevoerd. Inzage vanaf 15
oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Inlichtingen bij mw. B. de
Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’, voor de bouw van een
tweekapper 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.
Inlichtingen 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
• 2020-092268 De Kwakel, De Kuil 3, het bouwen van 8 woningen (ontvangen 16-10-2020).

Uithoorn
• 2020-09350 Kadastraal A 2635, het aanleggen van een waterleiding
voor hemelwaterafvoer (ontvangen 09-10-2020);
• 2020-090351 Weegbree 48, het vervangen van een garage pui (ontvangen 10-10-2020);
• 2020-091183 Gouwzee 63, het aanbouwen van een bijkeuken (ontvangen 12-10-2020);
• 2020-091186 Flottielje 12, het plaatsen van 2 dakkapellen aan de zijgevel.(ontvangen 13-10-2020);
• 2020-091844 Thamerweg 75, het tijdelijk bewonen van een schuur (ontvangen 15-10-2020);
• 2020-092281 Elbro 162, het maken van een uitrit naar privé terrein (ontvangen 17-10-2020);
• 2020-092374 Knobbelzwaan 33, het plaatsen van een schuttin. (ontvangen 18-10-2020);
• 2020-092389 Ganzendiep 10, het slopen en nieuwbouwen van een
schuur/overkapping (ontvangen 18-10-2020);
• 2020-093478 Weegbree 15, het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel (ontvangen 21-10-2020);
• 2020-093492 Grauwe Gans 72, het dichtbouwen van het balkon. (ontvangen 21-10-2020);
RECTIFICATIE INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
• 2020-088198 Joost van den Vondellaan 24, het veranderen van de
voorgevel (ontvangen 02-10-2020)
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

Uithoorn
• 2020-081518, Weegbree 64, het plaatsen van een dakkapel voorzijde
woning (verzonden 14-10-2020)
KENNISGEVING VERLEENDE CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING
(UITGEBREIDE PROCEDURE)
De concept omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.
U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op
telefoonnummer 0297-51 31 11. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
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
• 2020-079916, In het Midden 117, het plaatsen van een dakopbouw
(verzonden 19-10-2020).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (uitgebreid)
De verleende omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 0297-51 31 11. Tijdens deze terinzagelegging

WWW.UITHOORN.NL

kan beroep worden aangetekend. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Uithoorn
• 2020-090421 Koolmees14, het gebruik van 3 parkeerplaatsen voor het
laden en lossen tuin materiaal van 19-10 t/m 05-11-2020 (ontvangen
13-10-2020).
KENNISGEVING

WABO, AMBTSHALVE WIJZIGING, ONTWERPBESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.
De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van de omgevingsvergunning van 21 juni 2004,
kenmerk 1104, van de inrichting van Stichting Waternet, Rioolwaterzuivering Uithoorn (WUI), Industrieweg 16 te Uithoorn, om zo te kunnen voldoen
aan de actuele wet- en regelgeving. Hiertoe worden een aantal voorschriften ingetrokken en nieuwe voorschriften aan de vergunning verbonden.
Zaaknummer: 9178126

Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl
onder bekendmakingen en (digitaal) bij:
•

gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Coronapandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op
verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien.

Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website loket.
odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt.
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam.
Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar
voren brengen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking
en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.

